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До анотованого бібліографічного покажчика увійшли праці науковців, що
досліджують проблеми інформаційного забезпечення фізичної культури та
спорту.
Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
„Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”.
Бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться
проблемами інформаційного забезпечення фізичної культури та спорту.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
1.
Ашанін В. С. Інформаційне забезпечення мережевих ресурсів підготовки
та проведення Євро-2012 / Ашанін В. С., Філенко Л. В., Мороз О. В. //
Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 2. – С. 123–128.
Анотації. У дослідженні аналізуються мережеві ресурси інформаційного
забезпечення підготовки міста Харкова до проведення чемпіонату Європи з
футболу в 2012 році. Представлено версії розроблених сайтів на трьох мовах:
російській, українській і англійській. На сайтах розміщена інформація про
спортивні об'єкти міста, готелі, культурні заклади, місця відпочинку,
приводиться карта міста і новини по підготовці до проведення Євро-2012.
Експертна оцінка виявила слабкі і сильні сторони розробки, що дозволило
внести коректування в остаточну версію сайту.
Ключові слова: сайт, інформація, Інтернет, Євро-2012, Харків, футбол,
мережа, технології.
Аннотация. В исследовании анализируются сетевые ресурсы информационного обеспечения подготовки города Харькова к проведению чемпионата
Европы по футболу в 2012 году. Представлены версии разработанных сайтов
на трех языках: русском, украинском и английском. На сайтах размещена
информация о спортивных объектах города, гостиницах, культурных
заведениях, местах отдых, приводится карта города и новости по подготовке
к проведению Евро-2012. Экспертная оценка выявила слабые и сильные
стороны разработки, что позволило внести корректировки в окончательную
версию сайта.
Ключевые слова: сайт, информация, интернет, Евро-2012, Харьков, футбол,
сеть, технологии.
Annotation. The networks resources of the informative providing of preparation are
analyzed in research of city of Kharkov are analyzed to the lead through of
championship of Europe on football in 2012. Two versions of the developed sites are
presented on three languages: Russian, Ukrainian and English. On sites informaticss placed about the sporting objects of city, hotels, cultural establishments, restingplaces, a card over of city is brought on preparation to the lead through of Euro2012. Questioning of expert opinion by a questionnaire define the weak and strong
sides of development, which allowed bringing in adjustment in the final version of
site.
Keywords: site, information, internet, Euro-2012, Kharkov, football, network,
technologies.
2.
Білас О. Є. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
спеціальної економічної зони „Курортополіс Трускавець” / Білас О. Є.,
Петровський Б. Д. // Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної
діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку : пр.
Міжнар. конгр. – Трускавець, 2000. – С. 39–40.
Анотація. Створена інформаційно-аналітична база даних про мінеральні
джерела Прикарпаття.

Ключові слова: база даних, мінеральні джерела, курорт Трускавець.
Аннотация. Создана информационно-аналитическая база данных о
минеральных источниках Прикарпатья.
Ключевые слова: база данных, минеральные источники, курорт, Трускавец.
Annotation. An information-analitic database is created about the mineral springs of
Prikarpat'ya.
Key words: database, mineral springs, resort, Truskavets.
3.
Бутько В. А. Информационное обеспечение системы физического
воспитания / Бутько В. А., Михалевич В. А. // ХІІІ Международная научная
сессия по итогам НИР за 2012 год „Научное обоснование физического
воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической
культуре и спорту” : Физическая культура и спорт в системе дополнительного
образования взрослых : материалы науч.-практ. конф. БГУФК. – Минск, 2013. –
С. 121–123.
Аннотация. Формирование информационного обеспечения физического
воспитания
студентов
неразрывно
связано
с
педагогическими
информационными технологиями, проектирование и применение которых
должно: обеспечить формирование знаний и двигательных умений
обучающихся, а также развитие их физических качеств и укрепление здоровья;
содействовать внедрению инновационных педагогических технологий для
активизации учебно-тренировочной и научно-познавательной деятельности
обучающихся; способствовать совершенствованию организационных форм
занятий и повышению эффективности учебно-тренировочной деятельности,
полному использованию образовательного потенциала физической культуры;
обеспечить вариативность, адаптивность и дуальность дидактического
процесса в соответствии с личностными свойствами обучающихся и
педагогов; оптимизировать обратную связь в тренерско-педагогическом
управлении, обеспечить перманентный многопараметрический контроль и
многофакторную диагностику учебно-тренировочного процесса; создать
прочную мотивационную основу обучения и физического развития посредством
интерактивных форм представления учебной информации, объективной
оценки и анализа результатов учебно-тренировочной деятельности.
Педагогические информационные технологии физического воспитания
студентов являются гибкими системами, но они должны включать такие
обязательные составляющие, как тренерско-педагогическую практику и
научно-методическую
деятельность
педагога,
автоматизированный
многопараметрический контроль, диагностику и прогнозирование учебнотренировочной деятельности обучающегося, формирование информационного
обеспечения дидактического процесса, принятие тренерско-педагогических
решений, анализ и коррекцию учебно-тренировочной деятельности
обучающихся. Формирование информационного обеспечения, в свою очередь,
предполагает разработку учебно-информационных комплексов для поддержки
процесса формирования знаний студентов в области физической культуры,
учет, аудит и анализ результатов дидактического процесса, а также
создание методик количественной оценки здоровья и физической культуры
личности студентов.

Ключевые слова: информационное обеспечение, формирование, система
физического воспитания, информационные технологии.
Анотація. Формування інформаційного забезпечення фізичного виховання
студентів нерозривно пов'язане з педагогічними інформаційними технологіями,
проектування і застосування яких має забезпечити: формування знань і
рухових умінь, а також розвиток їх фізичних якостей і зміцнення здоров'я;
сприяти впровадженню інноваційних педагогічних технологій для активізації
навчально-тренувальної
і
науково-пізнавальної
діяльності;
сприяти
удосконаленню організаційних форм занять і підвищення ефективності
навчально-тренувальної діяльності, повному використанню освітнього
потенціалу фізичної культури; забезпечити варіативну адаптивність і
дуальність дидактичного процесу відповідно до особистих властивостей
студентів і педагогів; оптимізувати зворотній зв'язок в тренерському
педагогічному управлінні, забезпечити перманентний багато параметричний
контроль і багатофакторну діагностику навчально-тренувального процесу;
створити міцну мотиваційну основу навчання і фізичного розвитку за
допомогою інтерактивних форм представлення навчальної інформації,
об'єктивної оцінки й аналізу результатів навчально-тренувальної діяльності.
Педагогічні інформаційні технології фізичного виховання студентів є гнучкими
системами, але вони повинні включати такі обов'язкові складові, як
тренерсько-педагогічну практику і науково-методичну діяльність педагога ;
автоматизований
багатопараметричний
контроль,
діагностику
і
прогнозування навчально-тренувальної діяльності студента, формування
інформаційного забезпечення дидактичного процесу, ухвалення тренерських
педагогічних рішень, аналіз і корекцію навчально-тренувальної діяльності
студентів. Формування інформаційного забезпечення, у свою чергу, передбачає
розробку навчально-інформаційних комплексів для підтримки процесу
формування знань студентів в області фізичної культури, облік, аудит і аналіз
результатів дидактичного процесу, а також створення методик кількісної
оцінки здоров'я і фізичної культури особи студентів.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, формування, система фізичного
виховання, інформаційні технології.
Annotation. Forming of the informative providing of physical education of students
is indissolubly related to pedagogical information technologies, planning and
application of which must: to provide forming of knowledge’s and motive abilities
student, and also development of their physical qualities and strengthening of health;
to assist introduction of innovative pedagogical technologies for activation of
educational training and scientific-cognitive activity of student; instrumental in
perfection of organizational forms of employments and increase of efficiency of
educational training activity, to the complete use of educational potential of physical
culture; to provide variant, adaptive and dual' of didactic process in accordance with
personality properties of student and teachers; to optimize a feed-back in trainer's
pedagogical management, to provide permanent much self-reactance control and
multivariable diagnostics educational training process; to provide a durable
motivational basis of teaching and physical development by means of interactive
forms of presentation of educational information, objective estimation and analysis of
results of educational training activity. Pedagogical information technologies of

physical education of students are the flexible systems, but they must include such
obligatory constituents, as trainer-pedagogical practice and scientific-methodical
activity of teacher, automated many aspects control, diagnostics and prognostication
of educational training activity of student, forming of the informative providing of
didactic process, acceptance of trainer's pedagogical decisions, analysis and
correction of educational training activity of student. Forming of the informative
providing, in same queue, supposes development of educational informative
complexes for support of process of forming of knowledge’s of students in area of
physical cultures, account, audit and analysis of results of didactic process, and also
creation of methods of quantitative estimation of health and physical culture of
personality of students.
Keywords: informative providing, forming, system of physical education, information
technologies.
4.
Власов А. П. Інформаційне забезпечення тренувального процесу
висококваліфікованих стрільців з лука / Власов А. П., Івашко М. В.,
Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – № 1. – С.
42–47.
Анотація.
Обґрунтовано
шляхи
вдосконалення
рівня
технічної
підготовленості стрільців із лука високої кваліфікації засобами відео та
мультимедійних технологій. Досліджувалися рухові дії 25 спортсменів
національної збірної команди України зі стрільби з лука під час виконання
тренувальних вправ у закритому приміщенні (манежі) і на відкритому повітрі
(стрільбище для стрільби з лука). Відеозйомка техніки виконання стрілецьких
вправ кожного із спортсменів проводилась почергово з різних ракурсів (зверху,
позаду, з фронтальної, правої та лівої сторін відносно лінії стрільби)
цифровою відеокамерою Sony DCR-XR150E. Комп’ютерна обробка
відеоматеріалів здійснювалася за допомогою програмного пакету Dartfish
Connekt. Обґрунтована необхідність використання відео та мультимедійних
технологій в тренувальному процесі висококваліфікованих лучників. Такі
методики мають за мету вдосконалювати майстерність як тренерів, так і
самих спортсменів, допомагаючи краще зрозуміти всі аспекти виконання
тренувальних вправ. Відтермінована можливість перегляду відеозапису
тренування
мультимедійними
засобами
з
попередньо
проведеною
комп’ютерною обробкою дозволяє тренерові та спортсмену зосередитися на
аналізі виконання як всієї вправи так і окремих її елементів. Розглянуто
приклади застосування відеотехнологій в тренувальній практиці лучників.
Таким чином, перспективи застосування сучасних комп’ютерних технологій у
спортивній підготовці необмежені. Комп’ютеризовані програмно-апаратні
комплекси повинні бути доступними для більшості тренерів. Завдання
останніх – навчитися ними користуватися і впроваджувати їх на користь собі
та спортсменам. Завдання наукових груп та фахівців – знайти найзручніший
для тренера спосіб застосування інноваційних технологій. Завдання розробника
програмних забезпечень – змоделювати інтелектуальні програми, які б
допомогли тренерові ефективно проаналізувати та оцінити стрільців чи
команду при підготовці до найважливіших стартів майбутнього.

Ключові слова: стрільці з лука, інформаційне забезпечення, комп’ютерні
технології.
Аннотация. Обоснованы пути совершенствования уровня технической
подготовленности стрелков из лука высокой квалификации средствами видео и
мультимедийных технологий. Исследовались двигательные действия 25
спортсменов национальной сборной команды Украины по стрельбе из лука во
время выполнения тренировочных упражнений в закрытом помещении
(манеже) и на открытом воздухе (стрельбище для стрельбы из лука).
Видеосъемка техники выполнения стрелковых упражнений каждого из
спортсменов проводилась поочередно с разных ракурсов (сверху, сзади, с
фронтальной, правой и левой сторон относительно линии стрельбы) цифровой
видеокамерой Sony DCR-XR150E. Компьютерная обработка видеоматериалов
осуществлялась с помощью программного пакета Dartfish Connekt. В работе
обосновывается необходимость использования видео и мультимедийных
технологий в тренировочном процессе высококвалифицированных лучников.
Такие методики имеют целью совершенствование мастерства как тренеров,
так и самих спортсменов, помогая лучше понять все аспекты выполнения
тренировочных упражнений. Отсроченная возможность просмотра видеозаписи тренировки мультимедийными средствами с предварительно
проведенной его компьютерной обработкой позволяет тренеру и спортсмену
сосредоточиться на анализе выполнения как всего упражнения так и
отдельных ее элементов. Рассмотрены примеры применения видеотехнологий
в тренировочной практике лучников. Выводы: перспективы применения
современных компьютерных технологий в спортивной подготовке ограничены.
Компьютеризированные программно-аппаратные комплексы должны быть
доступными для большинства тренеров. Задача последних — научиться ими
пользоваться и внедрять их на пользу себе и спорт- сменам. Задача научных
групп и специалистов — найти наиболее удобный для тренера способ
применения инновационных технологий. Задача разработчика програм- много
обеспечения — смоделировать интеллектуальные программы, которые
помогли бы тренеру эффективно проанализировать и оценить стрелков или
команду при подготовке к важнейшим стартам будущего.
Ключевые слова: стрелки из лука; информационное обеспечение;
компьютерные технологии.
Annotation. The objective is to ground the ways of improving the level of technical
preparedness of highly qualified archers by means of video and multimedia
technologies. Materials and methods: The research studied motor actions of 25
athletes of the national team of Ukraine in archery when they were performing
training exercises indoors (exercising area) and outdoors (archery range). Each
athlete’s technique of executing shooting exercises was video recorded in sequence
from different angles (from above, from behind, from the front, from the left and the
right sides depending on the shooting line) with a digital video camera Sony DCRXR150E. The processing of the video materials was done with the Dartfish Connect
software package. Results: The research grounds the need to use video and
multimedia technologies in the process of training of highly-qualified archers. Such
methods aim at improving the skills of both coaches and athletes by helping them
better understand all aspects of the training exercises execution. Multimedia means

offer a delayed-in-time opportunity to watch the video recording of the training after
its preliminary computer processing. It enables the coach and the athlete to focus on
the analysis of the execution of the entire exercise and its elements. The paper
provides examples of the use of video technologies in archers’ training practice.
Conclusions: Prospects of the use of the state-of-the art computer technologies in
sports training are infinite. Computer software and hardware systems should be
available for most coaches. The task of the latter is to learn to use and implement
them for the benefit of themselves and athletes. The task of the scientific groups and
experts is to find a most convenient way for the coach to use the innovative
technologies. The task of the software developer is to model intellectual programs to
help the coach effectively analyze and evaluate his archers or team when preparing
them for the most important starts of the future.
Keywords: archers; information support; computer technologies.
5.
Ганопольский В. И. Спортивно-туристское образование: проблемы
информационного обеспечения / Ганопольский В. И. // Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2006. – № 8. – С. 13–17.
Аннотация. Статья посвящена вопросам структуры, содержания и проблемы
информационного обеспечения системы спортивно-туристского образования,
т.е системы подготовки преподавателей спортивного и рекреационноспортивного туризма.
Ключевые слова: туризм, информационное обеспечение, спортивнотуристическое образование.
Анотація. Стаття присвячена питанням структури, змісту і проблеми
інформаційного забезпечення системи спортивно-туристської освіти, тобто
системи підготовки викладачів спортивного і рекреаційно-спортивного
туризму.
Ключові слова: туризм, інформаційне забезпечення, спортивно-туристична
освіта.
Annotation. The article is devoted to the questions of structure, maintenance and
problem of the informative providing of the system of sporting-tourist education,
system of preparations teachers of sport and recreation-sport tourism.
Keywords: tourism, informative providing, sporting-tourist education.
6.
Гринь Л. В. Информационное обеспечение самостоятельных занятий по
физической культуре для студентов и школьников / Гринь Л. В., Козин А. В. //
Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI
междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. 1. –
С. 35–38.
Аннотация. В настоящее время все большую актуальность приобретает
возможность широкого доступа к информации по программам
самостоятельных занятий физической культурой, представленной в сети
интернет. Наиболее актуальной данная проблема является для студентов и
школьников, постольку именно в молодом возрасте активизируется, а у многих
- появляется желание хорошо выглядеть, быть привлекательным, здоровым,
сильным. Далеко не всегда потребности молодых людей в занятиях физической

культурой удовлетворяются путем организованных форм занятий
физическими упражнениями в системе физического воспитания студентов и
школьников, поэтому многие молодые люди пытаются заниматься
самостоятельно, ищут подходящие клубы, тренажерные залы, фитнес
центры и т. д. В настоящее время актуальной является необходимость
создания информационного ресурса, с помощью которого все желающие
заниматься физкультурой могли бы самостоятельно найти для себя
соответствующие программы тренировок.
Ключевые слова: информационное обеспечение, самостоятельные занятия по
физической культуре для студентов и школьников.
Анотація. В даний час все великої актуальності набуває можливість
широкого доступу до інформації по програмах самостійних занять фізичною
культурою, представленою в мережі інтернет. Найбільш актуальною дана
проблема є для студентів і школярів, остільки саме у молодому віці
активізується, а у багатьох – з'являється бажання добре виглядати, бути
привабливим, здоровим, сильним.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, самостійні заняття по фізичній
культурі для студентів і школярів.
Annotation. Presently all large actuality is acquired by possibility of wide access to
information on the programs of independent employments by a physical culture,
presented in a network the internet. . Most actual this problem is for students and
schoolboys, so far as exactly activates early in life, and for many - a desire appears it
is good to look, be attractive, healthy, strong.
Keywords: informative providing, independent employments on a physical culture for
students and schoolboys.
7.
Ермаков С. С. Оперативность представления информации – основа
повышения качества научных исследований / Ермаков С. С. //
Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в
высших учебных заведениях : сб. ст. II Междунар. науч. конф. – Белгород ;
Красноярск ; Харьков, 2009. – С. 40–42.
Аннотация. Оперативность представления информации о научных
исследованиях является едва ли не основной составляющей в системе
физического воспитания и спорта. Она тесно связана с решением проблем
повышения качества научно-исследовательских работ и подготовкой
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, а также будущих
специалистов. Вместе с тем, построение и функционирование такой системы
требует наличия определенных факторов – надлежащего материальнотехнического обеспечения, кадрового состава, культуры информационного
обмена, взаимодействия редакционных коллегий и другие. Все это вместе
взятое сегодня является весьма актуальной проблемой для отрасли
физического воспитания и спорта. Международное научное сообщество давно
приняло методику представления научной информации в электронных базах
данных, основной составляющей которой является оперативность
представления информации о статьях в журналах.
Ключевые слова: информация, оперативность, научные исследования.

Анотація. Оперативність представлення інформації про наукові дослідження
є чи не основна складова в системі фізичного виховання і спорту. Вона тісно
пов'язана з вирішенням проблеми підвищення якості науково-дослідних робіт і
підготовкою висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, а також
майбутніх фахівців. В той же час, побудова і функціонування такої системи
вимагає наявності певних чинників – належного матеріально-технічного
забезпечення кадрового складу, культури інформаційного обміну, взаємодії
редакційних колегій та інші. Все це разом узяте сьогодні є вельми актуальною
проблемою для галузі фізичного виховання і спорту. Міжнародне наукове
співтовариство давно прийняло методику представлення наукової інформації в
електронних базах даних, основною складовою якої є оперативність
представлення інформації про статті в журналах.
Ключові слова: інформація, оперативність, наукові дослідження.
Annotation. An operation ability of presentation of information about scientific
researches is a nearly basic constituent in the system of physical education and sport.
It is closely related to the decision of problems of upgrading research works and
training of highly skilled scientific-pedagogical personnel’s, and also future
specialists. At the same time, a construction and functioning of such system requires
the presence of certain factors – proper logistical support, skilled composition,
culture of informative exchange, co-operations of editorial colleges et al. All of it the
together taken today is the very issue of the day for industry of physical education
and sport. An international scientific association a long ago accepted the method of
presentation of scientific information in electronic databases, the basic constituent of
which is an operation ability of presentation of information about the articles in
magazines.
Keywords: information, operation ability, scientific researches.
8.
Єрмаков С. Стан та перспективи розвитку наукового інформаційного
простору у вищих навчальних закладах фізичної культури / Сергій Єрмаков //
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 89–93.
Анотація. Розглянуті основні тенденції наповнення і розширення
інформаційного простору. Показані дороги розвитку і об'єднання наукових
видань.
Ключові слова: науковий інформаційний простір, стан, перспективи.
Аннотация. Рассмотрены основные тенденции наполнения и расширения
информационного пространства. Показаны пути развития и объединения
научных изданий.
Ключевые слова: научное информационное пространство, состояние,
перспективы.
Annotation. The basic tendencies of filling and expansion of information space are
considered. Ways of development and association of scientific editions are shown.
The plan of action of a higher educational institution is presented.
Keywords: scientific informative space, state, prospects.
9.
Каткова Т. В. Информационное обеспечение подготовки специалистов
по физической культуре / Т. В. Каткова, Е. П. Врублевский, Л. Г. Врублевская //
Международная научно-практическая конференция по проблемам физической

культуры и спорта государств – участников содружества независимых
государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. –
Ч. 2. – С. 304–306.
Аннотация. В настоящее время перед вузами ставится задача обеспечить
конкурентоспособность будущих специалистов в условиях рыночной
экономики, а в связи с формированием информационного общества
возлагается дополнительная задача – информационно-коммуникационная
компетентность выпускников. На улучшение качества подготовки студентов
физкультурного вуза нацелена концепция модернизации образования, одной из
целей которой является разработка инновационных учебных программ и
материалов, содержащих компьютерные технологии. Проблемы создания и
использования информационно-методического обеспечения образовательного
процесса касаются, с одной стороны, технологического аспекта
формирования электронных учебных средств, использования сети в
образовательных целях, а с другой – дидактических вопросов, связанных с
практической самостоятельной деятельностью учащихся. Несмотря на то,
что педагогика является наукой, имеющей традиционный классический подход
к подготовке специалистов, применение современных образовательных
информационных и коммуникативных технологий является обязательным
требованием сегодняшнего дня. В ходе исследования выявлено, что на основе
высокой мотивации профессорско-преподавательского состава к изучению и
перспективам дальнейшего использования информационных технологий, а
также пройдя разработанный курс переподготовки объемом 36 часов,
преподаватели способны в короткий срок получить практические навыки
использования информационных технологий в учебном процессе и в дальнейшее
разрабатывать собственные электронные учебно-методические материалы.
Разработанный и экспериментально обоснованный электронный учебнометодический комплекс позволяет обеспечить успешное формирование
эффективной образовательной среды спортивно-педагогических кафедр по
информационно-дидактическим
и
коммуникативно-деятельностным
критериям, что в целом интенсифицирует и рационализирует процесс
подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
по физической культуре.
Ключевые слова: информационное обеспечение, специалисты по физической
культуре и спорту.
Анотація. В даний час перед вузами ставиться завдання забезпечити
конкурентоспроможність майбутніх фахівців в умовах ринкової економіки, а у
зв'язку з формуванням інформаційного суспільства покладається додаткове
завдання – інформаційно-комунікаційна компетентність випускників. На
поліпшення якості підготовки студентів фізкультурного вузу націлена
концепція модернізації освіти, метою якої є розробка інноваційних навчальних
програм і матеріалів, що містять комп’ютерні технології. Проблеми
створення й
використання інформаційно-методичного забезпечення
освітнього процесу стосуються, з одного боку, технологічного аспекту
формування електронних навчальних засобів, використання мережі в освітніх
цілях, а з іншої – дидактичних питань, пов'язаних з практичною самостійною
діяльністю учнів. Не зважаючи на те, що педагогіка є наукою, що має

традиційний класичний підхід до підготовки фахівців, застосування сучасних
освітніх інформаційних і комунікативних технологій є обов'язковою вимогою
сьогодення. В ході дослідження виявлено, що на основі високої мотивації
професорсько-викладацького складу до вивчення і перспектив подальшого
використання інформаційних технологій, а також вивчення розробленого курсу
перепідготовки обсягом 36 годин, викладачі здатні в короткий термін
отримати практичні навички використання інформаційних технологій в
навчальному процесі і у подальшому розробляти власні електронні навчальнометодичні матеріали. Розроблений і експериментально обґрунтований
електронний навчально-методичний комплекс дозволяє забезпечити успішне
формування ефективного освітнього середовища спортивно-педагогічних
кафедр з інформаційно-дидактичних і комунікативно-діяльнісним критеріям,
що в цілому інтенсифікує і раціоналізує процес підготовки, підвищення
кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів з фізичної культури.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, фахівці з фізичної культури та
спорту.
Annotation. Presently before the institutes of higher a task to provide the
competitiveness of future specialists in the conditions of market economy is put, and
in connection with forming of informative society an additional task – of informativecommunication competence of graduating students is laid. At the improvement of
quality of preparation of students of athletic institute of higher conception of
modernization of education is aimed, one of aims of which is innovative educational
program and materials, containing computer technologies. The problems of creation
and use of the informative-methodical providing of educational process touch, from
one side, the technological aspect of forming of electronic educational facilities, use
of network in educational aims, and from other – didactic questions, related to
practical independent activity of student. The developed and experimentally
grounded electronic educational methodical complex allows to provide the successful
forming of effective educational environment of sporting-pedagogical departments on
informative-didactic and to the communicative active criteria, that on the whole
intensifies and rationalizes the process of preparation, in-plant trainings and
retraining of pedagogical shots on a physical culture.
Keywords: informative providing, specialists on a physical culture and sport.
10. Козина Ж. Л. Информационное обеспечение комплексной подготовки
беременных к естественным здоровым родам / Козина Ж. Л. // Физическое
воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред.
С. С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 6. – С. 97–108.
Аннотация. В статье дана информация относительно возможных вариантов
проведения родов на Украине и за рубежом. Освещены Интернет-ресурсы, на
которых
представлена
информация
относительно
подготовки
к
естественным родам. Представлены основные положения и результаты
применения авторской методики «Раскрытие цветка» по подготовке
беременных к естественным здоровым родам, которая дана на сайте
«Здоровые роды».

Ключевые слова: беременность, роды, здоровье, подготовка к родам,
гимнастика для беременных, Интернет-ресурсы, сайт, дети, творчество,
динамическая гимнастика.
Анотація. У статті дана інформація щодо можливих варіантів проведення
пологів на Україні й за рубежем. Представлено інтернет-ресурси, на яких є
інформація щодо підготовки до природних пологів. Надані основні положення й
результати застосування авторської методики “Розкриття квітки” по
підготовці вагітних до природних здорових пологів, що представлена на сайті
“Здорові пологи”.
Ключові слова: вагітність, пологи, здоров’я, підготовка до пологів, гімнастика
для вагітних, інтернет-ресурси, сайт, діти.
Annotation. In the article information is given on the possible variants of conducting
of births on Ukraine and abroad. Internet resources on which information is
presented on preparation to natural births are lighted up. Substantive provisions and
results of application of author method are presented ((Opening of flower» on
preparation of pregnant to natural healthy births, which is given on a site ((Healthy
births».
Keywords: pregnancy, births, health, preparation to births, gymnastics for pregnant,
Internet resources, site, children, creation, dynamic gymnastics.
11. Кропивницька Т. Особливості інформаційного забезпечення сфери
спорту / Тетяна Кропивницька, Сергій Матвєєв // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 20–23.
Анотація. Розглянуто формування і особливості функціонування міжнародної
організаційної структури спортивної інформації, чинники, що визначають
якість інформації, основні проблеми інформаційного забезпечення сфери
спорту і дороги їх подолання.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, особливості, сфера спорту.
Аннотация. Рассмотрены формирование и особенности функционирования
международной организационной структуры спортивной информации,
факторы, определяющие качество информации, основные проблемы
информационного обеспечения сферы спорта и пути их преодоления.
Ключевые слова: информационное обеспечение, особенности, сфера спорта.
Annotation. The formation and peculiarities of functioning of the international sports
information organizing structure, factors which define the quality of information,
main problems of information support in the field of sport and ways of their
overcoming are discussed in the paper.
Keywords: informative providing, features, sport sphere.
12. Мельник Е. Роль и специфика информационного обеспечения
управления фехтованием в новых социально-экономических условиях /
Екатерина Мельник // // Студент, наука і спорт у третьому тисячолітті :
матеріали ІV Міжнар. наук. конф. студ. – Київ, 2005. – С. 230–232.
Аннотация. Осуществлен теоретический анализ роли информационного
обеспечения в управлении фехтованием. Представлена классификация
управленческой информации и требования к ней, а также описаны

современные технологии осуществления информационного обеспечения в
спорте.
Ключевые слова: информационное обеспечение, специфика, фехтование.
Анотація. Здійснено теоретичний аналіз ролі інформаційного забезпечення в
управлінні фехтуванням. Наведено класифікацію управлінської інформації і
вимоги до неї, а також описано сучасні технології здійснення інформаційного
забезпечення у спорті.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, специфіка, фехтування.
Annotation. The theoretical analysis of role of the informative providing is carried
out in a management fencing. Classification of administrative information and
requirements is presented to it, and also modern technologies of realization of the
informative providing are described in sport.
Keywords: informative providing, specific, fencing.
13. Саєнко В. Г. Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення
на ефективність і масовість занять східними єдиноборствами / Саєнко В. Г. //
Спорт, духовність і гуманізм в сучасному світі : матеріали VIII Міжнар. наук.практ. конф. – Донецьк, 2010. – С. 196–200.
Анотація. У статті проаналізовано вплив рекламної діяльності й
інформаційного забезпечення на ефективність й масовість занять східними
єдиноборствами. Розкриті основні засоби, що застосовуються у рекламних
цілях у сучасних ринкових умовах життєдіяльності суспільства. Отримані
дані можуть використовуватися в процесі організації занять з різних видів
східних єдиноборств.
Ключові слова: реклама, інформація, єдиноборства, масовість, новачки.
Аннотация. В статье проанализировано влияние рекламной деятельности и
информационного обеспечения на эффективность и массовость занятий
восточными единоборствами. Раскрыты основные способы, применяющиеся в
рекламных целях в современных рыночных условия жизнедеятельности
общества. Полученные данные могут использоваться в процессе организации
занятий в различных видах восточных единоборств.
Ключевые слова: реклама, информация, единоборства, массовость, новички.
Annotation. In article is analyzed influence to advertising activity and data ware on
efficiency and mass occupation east single combats. Reveal main ways, using in
advertising purpose in modem market condition humanity society. Obtained
quantitative data ca' be used in process of the organizations occupation in different
type east single combats.
Keywords: advertisment, information, single combat, mass, beginner.
14. Свистельник И. Р. Информационное обеспечение профессионального
образования в сфере физической культуры и спорта бывших стран СНГ /
Свистельник И. Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – №
2(52). – С. 107–111.
Аннотация.
Исследованы
инновационные
формы
информационного
обеспечения учебного процесса в вузах физической культуры и спорта стран
постсоветского пространства: Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана,
Узбекистана и Российской Федерации. В результате исследования

установлено,
что
информационное
обеспечение
профессионального
образования в сфере физической культуры и спорта существенно отличается,
несмотря на то, что специфика обучения одинакова. Вузы физической
культуры и спорта Украины активно предлагают инновационные формы
информационного обеспечения – предоставляют возможность студентам и
преподавателям воспользоваться электронным каталогом, электронным
репозитарием, виртуальной библиографической справкой, электронной
доставкой документа. Спортивные вузы Беларуси, Казахстана, Узбекистана и
РФ осуществляют информационное обеспечение с помощью электроннобиблиотечных систем, в частности «Znanium.com» и «Руконт». Коллекция
электронных версий изданий ЭБС «Znanium.com» объединяет книги, журналы,
статьи, сгруппированные по тематическим и целевым признакам. Система
«Руконт» возведена в ранг межотраслевого цифрового ресурса, созданного на
базе
государственного
образовательного
стандарта,
содержащего
информационный ресурс различного контента: книги, периодические издания,
отдельные статьи, а также аудио-, видео- и мультимедийные материалы.
Единственный вуз Республики Молдова не предоставляет электронные
информационные услуги, а использует традиционные формы информационного
обеспечения посредством каталогов и картотек библиотеки. Таким образом,
вузы физической культуры и спорта бывших стран СНГ, несмотря на общую
специфику подготовки квалифицированных специалистов, осуществляют
разную информационную поддержку образовательного процесса. Украина
ориентируется на европейскую систему информационного обеспечения,
формирует электронные библиотеки, электронные каталоги и репозитарии –
архивы хранения, накопления и обеспечения открытого доступа к
результатам научных исследований, проводимых в учебном заведении. Вузы
физической культуры и спорта Беларуси, Казахстана, Узбекистана и РФ
используют так называемые электронно-библиотечные системы на базе
государственного образовательного стандарта, а спортивный вуз Молдовы
информационное обеспечение осуществляет с помощью традиционных форм
информирования, не предоставляя своим пользователям открытого доступа к
электронным информационным ресурсам.
Ключевые слова: информационное обеспечение, инновации, электронные
ресурсы, вузы физической культуры и спорта, инновационные информационные
услуги, профессиональное образование.
Анотація. Інформаційне забезпечення у ВНЗ фізичного виховання і спорту
колишніх країн СНД суттєво різниться, незважаючи на спільну специфіку
навчання у цих навчальних закладах. Вищі навчальні заклади фізичного
виховання і спорту України надають своїм студентам і викладачам
можливість користуватися електронною бібліотекою, до якої входять:
електронний каталог, електронний репозитарій, віртуальна бібліографічна
довідка, електронна доставка документів тощо Спортивні виші Білорусі,
Казахстану, Узбекистану та РФ здійснюють інформаційне забезпечення за
допомогою електронно-бібліотечних систем „Znanium.com” і „Руконт”. ВНЗ
фізичного виховання і спорту Молдови не пропонує електронних інформаційних
послуг, використовуючи традиційне інформаційне забезпечення за допомогою
каталогів і картотек бібліотеки. Таким чином, ВНЗ фізичної культури і

спорту, незважаючи на спільну специфіку підготовки кваліфікованих фахівців,
здійснюють різну інформаційну підтримку навчально-освітнього процесу.
Україна зорієнтована на європейську систему інформаційного забезпечення,
формує електронні бібліотеки, електронні каталоги та репозитарії – архіви
збереження, накопичення та забезпечення вільного доступу до результатів
наукових досліджень ВНЗ. Республіка Білорусь, Казахстан, Узбекистан та РФ
формують електронні інформаційні ресурси за допомогою електронних
бібліотечних систем. Спортивний вуз Молдови не надає своїм користувачам
вільного доступу до електронних інформаційних навчальних та наукових
джерел.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, інновації, електронні ресурси, ВНЗ
фізичної культури та спорту, інноваційні інформаційні послуги, професійна
освіта.
Annotation. The informative providing of institutions of higher learning of physical
culture and sport of Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan and Russian
Federation differs substantially, in spite of the fact that the specific of educating in
these educational establishments is identical. Institutions of higher learning of
physical culture and sport of Ukraine actively offer the innovative forms of the
informative providing − give possibility to the students and teachers to take
advantage of e-catalog, electronic repository, virtual bibliographic certificate,
electronic delivery of document. Sporting institutions of higher learning of Belarus,
Kazakhstan, Uzbekistan and Russian Federation carry out the informative providing
by means of the electronic-library systems, in particular "Znanium.com" and
"Руконт". The system "Руконт" is erected in the grade of the national inter-branch
digital resource created on the base of state educational standard and contains the
informative resource of different family: books, magazines, separate articles, and
also audio, video data, multimedia. Collection of electronic versions of editions of
electronic-library systems "Znanium.com" unites books, magazines, articles grouped
on thematic and having a special purpose signs. The unique institute of higher of
Republic of Moldova does not give electronic informative services, but uses the
traditional forms of the informative providing by means of catalogues and card
library indexes. Higher educational establishments of physical culture and sport of
countries of Ukraine, Belarus, Russian Federation, Moldova, Kazakhstan and
Uzbekistan, in spite of general specific of preparation of skilled specialists, carry out
different informative support of educational process. Ukraine is oriented on the
European system of the informative providing, forms electronic repository are
archives of storage, accumulation and providing of open access to the results of the
scientific researchers conducted in educational establishment. The institutes of
higher of physical culture and sport of Byelorussia, Kazakhstan, Uzbekistan and
Russian Federation are used by the so-called electronic-library systems on the base
of state educational standard, and the informative providing carries out the sporting
institute of higher of Moldova by the traditional forms of informing, not giving the
users of the opened access to the electronic informative resources.
Key words: informative providing, innovations, electronic resources, institutions of
higher learning of physical culture and sport, trade education.

15. Свистельник И. Научно-информационное обеспечение специалистов
спорта Украины [Электронный ресурс] / Ирина Свистельник // Физическая
культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие технологии и
формирование здоровья : тез. докл. Междунар. науч. симп. [CD-ROM]. –
Гродно, 2005. – С. 361–364.
Аннотация. Современная наука не может существовать без информации,
потому отраслевые вузы Украины сосредотачивают свою работу на таких
основных направлениях, как формирование информационного потока
документальных источников, улучшение информационного обеспечения
учебного процесса и научных исследований.
Ключевые слова: информация, технологии, специалисты спорта.
Анотація. Сучасна наука не може існувати без інформації, тому галузеві вузи
України зосереджують свою роботу на таких основних напрямках, як
формування інформаційного потоку документальних джерел, поліпшення
інформаційного забезпечення навчального процесу і наукових досліджень.
Ключові слова: інформація, технології, фахівці спорту.
Annotation. Tasks of modernization of the information supplying of educational
process and the researching consist of in the creation of the system of national
information of physical culture and sport.
Key words: information, technology, supplying with profession.
16. Свистельник И. Р. Совершенствование информационной деятельности
высшего физкультурного образования Украины / И. Р. Свистельник //
Физическая культура и спорт в 21 веке : сб. науч. тр. – Волжский, 2006. – Вып.
3. – С. 304–306.
Аннотация. Сегодня в отраслевом образовании на пути решения проблем
совершенствования информационной деятельности стоят недостаточная
информированность вузов, практическая изолированность их информационной
деятельности, низкий уровень информационного сотрудничества, отсутствие
единой информационной системы, общей стратегии формирования
отраслевой информационной инфраструктуры и использования современных
информационных технологий в учебном процессе и научных исследованиях.
Полное отсутствие партнерских отношений с профильными вузами стран
СНГ привело к тому, что значительные пласты информации за пределами
Украины являются недоступными и неизвестными для молодых ученых других
стран.
Ключевые слова: информационная деятельность, совершенствование, высшие
физкультурное образование Украины.
Анотація. На шляху вирішення проблем удосконалення інформаційної
діяльності стоять недостатня інформованість вузів, практична ізольованість
їх інформаційної діяльності, низький рівень інформаційної співпраці,
відсутність єдиної інформаційної системи, загальної стратегії формування
галузевої інформаційної інфраструктури і використання сучасних
інформаційних технологій в навчальному процесі і наукових дослідженнях.
Повна відсутність партнерських стосунків з профільними вузами країн СНД
привела до того, що значні пласти інформації за межами України є
недоступними і маловідомими для молодих учених інших країн.

Ключові слова: інформаційна діяльність, вдосконалення, вищі фізкультурне
утворення України.
Annotation. Today in of a particular branch education the insufficient being
informed of institutes of higher, practical isolation of their informative activity, low
level of informative collaboration, absence of the single informative system stand on
the way of decision of problems of perfection of informative activity, to general
strategy of forming of a particular branch informative infrastructure and use of
modern information technologies in an educational process and scientific researches.
Complete absence of partner relationships with the type institutes of higher of
countries of the CIS resulted in that considerable layers of information outside
Ukraine are inaccessible and unknown for youths of scientists of other countries.
Keywords: informative activity, perfection, higher athletic formation of Ukraine.
17. Свістельник І. Р. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю в
інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. ― 2008. – № 11. – С. 3–6.
Анотація. У статті досліджено формування бібліотек ВНЗ фізкультурного
профілю та визначено їхню роль в інформаційному забезпеченні вищої
фізкультурної освіти.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення.
Аннотация. В статье исследовано формирование библиотек вузов
физкультурного профиля и их роль в информационном обеспечении высшего
спортивного образования.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение.
Annotation. In the article there is investigated the libraries formation of higher
education of physical profile and determined their role in information support of
higher physical education.
Key
words: physical culture high educational establishments, information
maintenance.
18. Свістельник І. Р. Веб-сайт ВНЗ фізкультурного профілю як інструмент
інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту /
Свістельник І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 4. – С. 125–127.
Анотація. Представлено напрямки інформаційного забезпечення підготовки
фахівців галузі фізичної культури і спорту. Подано аналіз інформаційних
електронних джерел п'яти навчальних закладів. Визначено інформаційну роль
веб-сайту вищого навчального закладу. Розглянуто форми представлення
електронної інформації. Перспективним завданням є подання повнотекстових
електронних навчально-методичних посібників, електронних підручників,
періодичних видань.
Ключові слова: веб-сайт, вищі навчальні заклади фізичного виховання та
спорту, інформаційне забезпечення фахівців.
Аннотация. Представлены направления информационного обеспечения
подготовки специалистов отрасли физической культуры и спорта. Подан
анализ информационных электронных источников пяти учебных заведений.

Определена информационная роль веб-сайта высшего учебного заведения.
Рассмотрены
формы
предоставления
электронной
информации.
Перспективным заданием является предоставление полнотекстовых
электронных учебно-методических пособий, электронных учебников,
периодических изданий.
Ключевые слова: веб-сайт, высшие учебные заведения физического воспитания
и спорта, информационное обеспечение специалистов.
Annotation. Directions of the informative providing of preparation of specialists of
industry of physical culture and sport are presented. The analysis of informative
electronic sources of five educational establishments is given. The informative role of
web site of higher educational establishment is certain. The forms of grant electronic
information are considered. A perspective task is a grant of full text electronic
educational methodical manuals, electronic textbooks, magazines.
Keywords: web site, higher educational establishments of physical education and
sport, informative providing of specialists.
19. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне
забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення перше)/ Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 1. – С. 7–10.
Анотація. У статті досліджується специфіка розвитку інформаційного
забезпечення вищої фізкультурної освіти у 80-х рр. XX ст. Показано, що
початок 80-х років характеризувався активним формуванням системи
наукової інформації. Розвиток інформаційного забезпечення на цьому етапі
передбачав удосконалення форм доведення інформації до професійнопедагогічних кадрів і підвищення оперативності інформаційної діяльності.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, 80-ті
роки ХХ століття.
Аннотация. В статье исследуется специфика развития информационного
обеспечения высшего физкультурного образования в 80-е гг. XX ст. Показано,
что начало 80-х годов характеризовалось активным формированием системы
научной информации. Развитие информационного обеспечения на этом этапе
предусматривало усовершенствование форм доведения научной информации к
профессионально педагогическим кадрам и повышение оперативности
информационной деятельности.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, 80-е годы ХХ столетия.
Annotation. In the article the specific of development of the informative providing of
higher athletic education is probed in 80th the XX item it is. Rotined that beginning
of 80th was characterized the active forming of the system of scientific information.
Development of the informative providing on this stage foresaw the improvement of
forms of leading to of scientific information to the professionally pedagogical shots
and increase of operation ability of informative activity.
Keywords: higher athletic education, informative providing, 80th of ХХ century.
20. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне
забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення друге) / Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 2. – С. 3–6.

Анотація. У статті досліджено специфіку розвитку інформаційного
забезпечення вищої фізкультурної освіти у 80-х роках. Показано, що в середині
80-х років відбулося активне вдосконалення роботи центральної галузевої
служби інформації фізичної культури та спорту, було чітко визначено види
інформації та компоненти інформаційного потоку галузі, посилилася
ефективність засобів масової комунікації та роботи видавництва.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, 80-ті
роки ХХ століття.
Аннотация. В статье исследована специфика развития информационного
обеспечения высшего физкультурного образования в 80-х годах ХХ столетия.
Показано, что в середине 80-х годов состоялось активное усовершенствование
работы центральной отраслевой службы информации по физической культуре
и спорту; были четко определены виды информации и компоненты
информационного потока отрасли, усилилась эффективность средств
массовой коммуникации и работы отраслевого издательства.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, 80-е годы ХХ столетия.
Annotation. In the article the specific of development of the informative providing of
higher athletic education is investigational in 80th of ХХ century. It is rotined that in
the middle of 80th the active improvement of work of central of a particular branch
service information took place on a physical culture and sport; the types of
information and component of informative stream of industry were expressly certain,
efficiency of facilities of mass communication and work of a particular branch
publishing house increased.
Keywords: higher athletic education, informative providing, 80th of ХХ century.
21. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне
забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє) / Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 3. – С. 3–6.
Анотація. У статті розглядається розвиток системи вищої фізкультурної
освіти як самостійної освітньої галузі та її інформаційного забезпечення у 80ті рр. XX ст. Показано, що наприкінці 80-х років відбувається перебудова
вищої фізкультурної освіти, активно впроваджується електроннообчислювальна техніка, яка має оптимізувати планування та управління
навчальним процесом, удосконалити зміст, організацію, форми, засоби та
методи навчання та створення баз даних, які могли б зберігати великі обсяги
інформації, забезпечувати швидкий її пошук і зручність отримання.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, 80-ті
роки ХХ століття.
Аннотация. В статье рассматривается развитие системы высшего
физкультурного образования как самостоятельной образовательной отрасли
и его информационного обеспечения в 80-е гг. XX ст. Показано, что в конце 80х происходит перестройка высшего физкультурного образования, активно
внедряется
электронно-вычислительная
техника,
которая
должна
оптимизировать
планирование
и
управление
учебным
процессом,
усовершенствовать содержание, организацию, формы, средства и методы

обучения и создания баз данных, которые могли бы хранить большие объемы
информации.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, 80-е годы ХХ столетия.
Annotation. In the article development of the system of higher athletic education is
examined as independent educational industry and his informative providing in 80th
the XX item it is. Rotined that at the end of 80th there is re-erecting of higher athletic
education, an electronic calculable technique, which must optimize planning and
educational process control, perfect maintenance, organization, forms, facilities and
methods of teaching and creation of databases, is actively inculcated, which would
keep the large volumes of information.
Keywords: higher athletic education, informative providing, 80th of ХХ century.
22. Свістельник І. Р. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю в
інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 11. – С. 3 – 6.
Анотація. Досліджено формування бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю та
визначено їхню роль в інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної
освіти.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення,
бібліотека.
Аннотация. Исследовано формирование библиотек вузов физкультурного
профиля и определена их роль в информационном обеспечении высшего
физкультурного образования.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, библиотека.
Annotation. Forming of libraries of institutes of higher of athletic type is
investigational and their role is certain in the informative providing of higher athletic
education.
Keywords: higher athletic education, informative providing, library.
23. Свістельник І. Деякі аспекти діяльності спеціалізованої бібліотеки щодо
науково-інформаційного забезпечення спортивної галузі / Ірина Свістельник //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2002. – № 22. – С. 40–45.
Анотація. У статті розглядається система наукової інформації галузі
фізичної культури і спорту, роль галузевих бібліотек у функціонуванні і
вдосконаленні системи. Запропоновано шляхи оптимізації інформаційного
забезпечення спортивної науки.
Ключові слова: наукова інформація, інформаційне забезпечення, фізична
культура і спорт, галузева бібліотека.
Аннотация. В статье рассматривается система научной информации
отрасли физической культуры и спорта, роль отраслевых библиотек в
функционировании и совершенствовании системы. Предложены пути
оптимизации информационного обеспечения спортивной науки.
Ключевые слова: научная информация, информационное обеспечение,
физическая культура и спорт, отраслевая библиотека.

Annotation. In the article the system of scientific information of industry of physical
culture and sport, role of a particular branch libraries, is examined in functioning
and perfection of the system. The ways of optimization of the informative providing of
sporting science are offered.
Keywords: scientific information, informative providing, physical culture and sport,
of a particular branch library.
24. Свістельник І. Деякі проблеми впровадження інновацій у систему
інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Ірина Свістельник //
Концепція підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в Україні :
матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2005. – С. 61–64.
Анотація. У статті охарактеризовані аспекти впровадження інновацій в
інформаційну діяльність вищих навчальних закладів фізкультурного профілю.
Описано перевагу створення корпоративної інформаційної системи для галузі
фізичної культури і спорту.
Ключові слова: інновації, система інформаційного забезпечення, вища
фізкультурна освіта.
Аннотация. В статье охарактеризованы аспекты внедрения инноваций в
информационную деятельность высших учебных заведений физкультурного
профиля.
Рассмотрено
преимущество
создания
корпоративной
информационной системы для отрасли физической культуры и спорта.
Ключевые слова: инновации, система информационного обеспечения, высшее
физкультурное образование.
Annotation. In the article the aspects of introduction of innovations are described in
informative activity of higher educational establishments of athletic type. Advantage
of creation of the corporate informative system is considered for industry of physical
culture and sport.
Keywords: innovations, system of the informative providing, higher athletic
education.
25. Свістельник І. До питання інформаційного забезпечення науковців
галузі фізичної культури і спорту / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2002. – № 20. – С. 51–56.
Анотація. У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення
науковців та шляхи удосконалення системи інформаційного забезпечення за
допомогою бібліотечно-інформаційної діяльності.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, шляхи удосконалення, науковці
галузі фізичної культури та спорту.
Аннотация. В статье рассматриваются вопрос информационного
обеспечения научных работников и пути усовершенствования системы
информационного обеспечения с помощью библиотечно-информационной
деятельности.
Ключевые слова: информационное обеспечение, пути усовершенствования,
научные работники отрасли физической культуры и спорта.

Annotation. In the article examined question of the informative providing of research
workers and way of improvement of the system of the informative providing by
library-informative activity.
Keywords: informative providing, ways of improvement, research workers of industry
of physical culture and sport.
26. Свістельник І. Р. З історії джерел інформаційного забезпечення
спортивної освіти і науки / Свістельник І. Р. //
Анотація. Висвітлюється коротка історія видань спортивної книги.
Ключові слова: книга, фізичної культура і спорт.
Аннотация: Представлена короткая история изданий спортивной книги.
Ключевые слова: книга, физическая культура и спорт.
Annotation. Short history of the publication of a sport book is given.
Keywords: book, physical culture and sport.
27. Свістельник І. Інформаційна аналітика в інформаційному забезпеченні
студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Ірина
Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів,
2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 166–169.
Анотація. Складність і неоднозначність процесів, що відбуваються у світі,
розмаїття й надмірність інформації, необхідність її відбору, відсутність
достовірного знання є передумовами застосування інформаційно-аналітичної
діяльності. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному суспільстві, що
має риси інформаційного, стає важливою умовою його подальшого розвитку. У
статті проаналізовано значення інформаційно-аналітичної діяльності в
інформаційному забезпеченні студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)
фізкультурного профілю, розглянуто процес опрацювання інформаційних
даних, у результаті якого розрізнені інформаційні джерела перетворюються
на закінчену інформаційну продукцію. Представлено практичну діяльність
бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури в науковоаналітичному опрацюванні інформації та її поширенні.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, адаптивний спорт, вищі навчальні
заклади фізкультурного профілю, науково-тематичні видання.
Аннотация. Информационно-аналитическая деятельность в современном
обществе, которое имеет черты информационного, становится важным
условием его дальнейшего развития. В статье проанализированы значения
информационно-аналитической деятельности в информационном обеспечении
студентов вузов физкультурного профиля, рассмотрен процесс обработки
информационных
данных,
в
результате
которого
разрозненные
информационные источники превращаются в законченную информационную
продукцию. Представлена практическая деятельность библиотеки Львовского
государственного
университета
физической
культуры
в
научноаналитической обработке информации и ее распространении.
Ключевые слова: информационное обеспечение, адаптивный спорт, высшие
учебные заведения физкультурного профиля, научно-тематические издания.

Annotation. Information and analytical work in modern society has the features of
the information is becoming essential for its further development. Analyzed the
importance of information-analytical activities in the information support of
university for students of physical culture, considered the processing of information
data, which resulted in disparate information sources are transformed into finished
information products. The library practical activity of L’viv State University of
Physical culture in the theoretical and analytical information processing and
dissemination, is presented.
Key words: information provision, adaptive sports, sport higher, educational
institution, science-themed edition.
28. Свістельник І. Інформаційна діагностика джерел з фізичної реабілітації у
ВНЗ фізкультурного профілю (на прикладі Львівського державного
університету фізичної культури) / Свістельник І. // Теорія та методика
фізичного виховання. – 2012. – № 2. – С. 49–52.
Анотація. У статті здійснена діагностика наявних інформаційних джерел з
фізичної реабілітації. Показано, що інформаційні ресурси були відібрані,
опрацьовані
та
систематизовані
у
вигляді
науково-тематичного
бібліографічного видання за допомогою інформаційно-пошукової системи
бібліотеки ЛДУФК. Встановлено, що інформаційне забезпечення навчальноосвітнього процесу та науково-дослідної діяльності за спеціальністю «Фізична
реабілітація», за якою готують фахівців у ВНЗ, є значним за обсягом, однак у
його тематико-видовій структурі переважають наукові статті у фахових і
нефахових виданнях. Виявлено, що наукову інформацію з фізичної реабілітації
можна отримати також в електронному форматі - у науковому виданні
«Спортивна наука України», яке належить ЛДУФК.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, підготовка фахівців, інформаційна
діагностика, інформаційне забезпечення.
Аннотация.
В
статье
осуществлена
диагностика
имеющихся
информационных источников по физической реабилитации. Показано, что
информационные ресурсы были систематизированы в виде научнотематического библиографического издания с помощью информационнопоисковой системы библиотеки Львовского государственного университета
физической культуры. Установлено, что информационное обеспечение учебнообразовательного процесса и научно-исследовательской деятельности по
специальности «Физическая реабилитация» в вузе физкультурного образования
является чрезвычайно мощным, однако за тематико-видовой структурой
представлено
подавляющим
большинством
научных
статей
в
профессиональных и не профессиональных изданиях. Показано, что научную
информацию по физической реабилитации можно также получить благодаря
электронному формату — научному изданию «Спортивная наука Украины»,
который издает Львовский государственный университет физической
культуры.
Ключевые слова: информационное обеспечение, подготовка специалистов,
информационная диагностика, информационное обеспечение.
Annotation. In the article diagnostics of present informative sources is carried out
from a physical rehabilitation. It is shown that informative resources were selected,

worked and systematized as scientifically-thematic bibliographic edition by the
information system of library of the Lvov state university of physical culture. It is set
that informative providing of educational-educational process and research activity
after speciality «Physical rehabilitation» after which prepare specialists in institutes
of higher of athletic type is extraordinarily powerful, however after a specific
structure it is presented swinging majority of scientific reasons in professional and
not professional editions. It is discovered, that scientific information from a physical
rehabilitation it is possible to get due to an electronic format - scientific edition
«Sporting science of Ukraine», which publishes the Lvov State University of physical
culture.
Keywords: informative providing, preparation of specialists, informative diagnostics,
informative providing.
29. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення у ВНЗ фізкультурного
профілю в умовах сьогодення / І. Р. Свістельник // Актуальні проблеми
розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф.
(присвяч. 10-річчю ф-ту сусп. наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри
міжнар. відносин Дніпроп. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара). – Дніпропетровськ,
2016. – Ч. 2. – С. 216–218.
Анотація. Реформування системи вищої освіти відповідно до європейських
стандартів не може не торкатися інформаційної складової - належного
інформаційного забезпечення навчальних дисциплін та напрямів підготовки.
ВНЗ фізичного виховання і спорту є основними надавачами галузевої
інформації, завдяки яким формується спортивний інформаційний простір
України, вони мають стрімко та компетентно реагувати на потреби
сьогодення, не повинні стояти осторонь інноваційних нововведень у вищій
фізкультурній освіті, мають пропонувати найзручніші та найефективніші
інформаційні продукти та послуги, пам'ятаючи про те, що на сучасному етапі
потреби користувачів щораз змінюються і саме інформаційні технології електронна інформація (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні
матеріали тощо) можуть урізноманітнити інформаційне середовище
навчально-освітнього процесу.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, вищі навчальні заклади фізичного
виховання та спорту, інформаційні послуги, інноваційні нововведення.
Аннотация. Реформирование системы высшего образования в соответствии
с европейскими стандартами не может не касаться информационной
составляющей – надлежащего информационного обеспечения учебных
дисциплин и направлений подготовки. Вузы физического воспитания и спорта
являются основными источниками отраслевой информации, благодаря чему
формируется спортивное информационное пространство Украины. Они
умеют стремительно и компетентно реагировать на информационные
потребности, не должны стоять в стороне инновационных нововведений в
высшем физкультурном образовании, должны предлагать самые удобные и
самые эффективные информационные продукты и услуги, помня о том, что на
современном этапе потребности пользователей каждый раз меняются и
именно информационные технологии – электронная информация (учебники,
учебные пособия, учебно-методические материалы и т. п.) могут

разнообразить информационную среду учебно-образовательного процесса.
Ключевые слова: информационное обеспечение, высшие учебные заведения
физической культуры и спорта, информационные услуги, инновационные
нововведения.
Annotation. Reformation of the system of higher education in accordance with the
European standards touches an informative constituent – proper informative
providing of educational disciplines and directions of preparation. Institutes of
higher of physical education and sport are basic of particular branch information
generators, what sporting informative space of Ukraine is formed due to. They are
able swiftly and competently to react on informative necessities, must not lie up
innovative innovations in higher athletic education, must offer the most comfortable
and most effective informative products and services, remembering that on the
modern stage of necessity of users each time change and exactly information
technologies are electronic information (textbooks, train aids, educational and
methodical materials) can diversify the informative environment of educationaleducational process.
Keywords: informative providing, higher educational establishments of physical
culture and sport, informative services, innovative innovations.
30. Свістельник І. Інформаційне забезпечення здорового способу життя у
ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Імідж сучасного педагога. –
2012. – № 1. – С. 10–12.
Анотація. Розглянута система інформаційного забезпечення здорового
способу життя. Показано, що інформувати наукову спільноту за тематикою
здорового способу життя можна завдяки науково-допоміжній бібліографії науково-тематичним бібліографічним виданням. Таким виданням став
анотований (трьома мовами) бібліографічний покажчик «Здоровий спосіб
життя», укладений у Львівському державному університеті фізичної
культури. Його мета - покращити інформаційне забезпечення напряму
підготовки «Здоров'я людини», надати можливість швидкого отримання
потрібної інформації студентам,
магістрантам
і професорськовикладацькому складу.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, здоровий спосіб життя, вищі
навчальні заклади фізкультурного профілю, науково-тематичні видання.
Аннотация. Рассмотрена система информационного обеспечения здорового
образа жизни. Показано, что информировать научное сообщество по
тематике здорового образа жизни можно с помощью научно-вспомогательной
библиографии - научно-тематических библиографических изданий. Таким
изданием стал аннотированный библиографический указатель «Здоровый
образ жизни», составленный во Львовском университете физической
культуры с целью улучшения информационного обеспечения - предоставления
возможности быстрого получения нужной информации студентам,
магистрантам и профессорско-преподавательскому составу университета.
Ключевые слова: информационное обеспечение, здоровый образ жизни, высшие
учебные заведения физкультурного профиля, научно-тематические издания.
Annotation. The system of the informative providing of healthy way of life is
considered in the article. It is shown that informing a scientific association after the

subject of healthy way of life is possible due to scientifically-auxiliary bibliography
scientifically-thematic bibliographic editions. By such edition a bibliographic pointer
became annotated (by three languages) «Healthy way of life», prisoner with the
purpose of improvement of the informative providing and rapid receipt of necessary
information.
Keywords: informative providing, healthy way of life, higher educational
establishments of athletic type, scientifically-thematic editions.
31. Свістельник І. Інформаційне забезпечення напряму підготовки
"Хореографія" у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник, Валентина
Сосіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів,
2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 135–138.
Анотація. У статті проаналізовано інформаційне забезпечення навчальних
дисциплін напрямку підготовки „Хореографія” у вищому навчальному закладі
фізкультурного профілю. Визначена мета викладання, завдання та основні
вимоги до фахівців. Представлено перелік навчальних дисциплін, за якими
здійснюється інформаційне забезпечення. Окреслено коло проблем із
формування фондів бібліотеки окремого навчального закладу спеціалізованою
літературою, зокрема навчальною та науковою.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, напрям підготовки „Хореографія”,
вищі навчальні заклади фізичного виховання та спорту.
Аннотация. В статье проанализировано информационное обеспечение
учебных дисциплин направления подготовки „Хореография” в высшем учебном
заведении физкультурного профиля. Определена цель преподавания, задания, и
основные требования к специалистам. Представлен перечень учебных
дисциплин, по которым осуществляется информационное обеспечение.
Очерчен круг проблем формирования фондов библиотеки отдельного учебного
заведения специализированной литературой, в частности учебной и научной.
Ключевые слова: информационное обеспечение, направление подготовки
„Хореография”, высшие учебные заведения физического воспитания и спорта.
Annotation. In the article the informative providing of educational disciplines of
direction of preparation is analysed „Choreography” in higher educational
establishment of athletic type. A teaching purpose, tasks, and the basic requirements,
is certain to the specialists. The list of educational disciplines which the informative
providing is carried out on is presented. A circle is outlined of problems forming of
funds library of separate educational establishment the specialized literature, in
particular educational and scientific.
Keywords: informative providing, direction of preparation is „Choreography”,
higher educational establishments of physical education and sport.
32. Свістельник І. Інформаційне забезпечення наукових досліджень за
тематикою здорового способу життя / Свістельник І. // Актуальные вопросы
высшего профессионального образования : материалы VI Междунар. науч.практ. конф. – Донецк, 2012. – С. 235–239.
Анотація. Інформаційне забезпечення здорового способу життя – важливий
напрям інформаційної діяльності у ВНЗ фізкультурного профілю. Тут

здійснюється підготовка відповідного рівня фахівців, які власним прикладом
(заняттями фізичною культурою та спортом) формують основні його
складові: мотивацію на здоровий спосіб життя, рівень культури здоров'я,
рухову активність у режимі праці і відпочинку, раціональне харчування,
відмову від шкідливих звичок, власну гігієну, загартовування тощо. Для
пришвидшення надходження інформації до студентів і науковців вищого
навчального закладу щодо наявних сучасних інформаційних джерел бібліотека
ЛДУФК вдалася до аналітико-синтетичного опрацювання інформації, яке
найповніше розкривається у систематизованому вигляді – науковотематичних бібліографічних покажчиках. Саме такі видання покликані з
максимальною повнотою на підставі вивчення та узагальнення первинних
джерел інформувати фахівців галузі про нову літературу, статті відповідної
тематики. Вони розкривають склад галузевого документального потоку і
завдяки цілеспрямованому накопиченню інформації є важливим для фахівців
засобом орієнтування в основних напрямах останніх наукових досліджень
галузі. Щоби скоротити час, який студенти витрачають на пошук інформації
щодо здорового способу життя у ЛДУФК було укладено анотований (трьома
мовами) бібліографічний покажчик друкованих видань «Здоровий спосіб
життя». Його мета – допомогти студентам, магістрантам, викладачам
університету зорієнтуватися у великих обсягах інформації, економити час на
пошук інформаційних джерел, задовольняти нагальні потреби в
документальних джерелах без відвідування бібліотеки. Покажчик
представлений у відкритому доступі в електронному репозитарії Львівського
державного університету фізичної культури.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, здоровий спосіб життя, науковотематичний покажчик.
Аннотация. Информационное обеспечение здорового образа жизни – важное
направление информационной деятельности в вузе физкультурного профиля.
Здесь осуществляется подготовка соответствующего уровня специалистов,
которые собственным примером (занятиями физической культурой и
спортом) формируют основные его составляющие: мотивацию на здоровый
образ жизни, уровень культуры здоровья, двигательную активность в режиме
труда и отдыха, рациональное питание, отказ от вредных привычек, личную
гигиену, закаливание и т. п. Для быстрого получения информации,
относительно имеющихся современных информационных источников по
данной проблеме, библиотека Львовского государственного университета
физической культуры составила научно-тематический указатель „Здоровый
образ жизни” с аннотациями на трех языках. Ознакомиться с изданием
можно, не посещая библиотеки. Указатель размещен в электронном
репозитарии Львовского государственного университета физической
культуры.
Ключевые слова: информационное обеспечение, здоровый образ жизни, научнотематический указатель.
Annotation. The informative providing of healthy way of life is important direction
informative activity in the institute of higher of athletic type. Preparation of the
proper level of specialists which an own example (by employments by a physical
culture and sport) is form his basic constituents is here carried out: motivation on the

healthy way of life, level of culture of health, motive activity in the mode of labour
and rest, rational feed, waiver of harmful habits, rational feed, waiver of harmful
habits, personal hygiene. For the rapid receipt of information, in relation to present
modern informative sources on this issue, the library of the Lvov state university of
physical culture made a scientific-thematic pointer the „Healthy way of life” with
lemmatise on three languages. Familiarizing with edition is possible, not visiting a
library. A pointer is placed in electronic repository of the Lvov state university of
physical culture.
Keywords: informative providing, healthy way of life, scientific-thematic pointer.
33. Свістельник І. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності
аспіранта як чинник підвищення якості ефективної підготовки наукових кадрів
(на прикладі Львівського державного університету фізичної культури) / Ірина
Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів,
2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 163–166.
Анотація. Процес реформування вищої фізкультурної освіти актуалізує
проблему підвищення якості підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної
культури та спорту. Це вимагає суттєвих змін складових інформаційного
процесу, зокрема поліпшення інформаційного забезпечення молодих науковців.
У теперішніх умовах недостатнього фінансування та високої вартості книг і
періодичних видань інформаційно забезпечувати фахівців галузі фізичної
культури і спорту, комплектувати, організовувати, зберігати та надавати в
користування інформаційні ресурси, а також забезпечувати пошук потрібної
інформації є досить непросто; водночас систематичне та вичерпне
поповнення інформаційними ресурсами суттєво впливає на швидкість
розповсюдження актуальних знань і досвіду, продукування інновацій та
загалом на темпи науково-дослідних робіт; відсутність системи
інформаційного забезпечення знижує рівень інформаційної складової
спортивної галузі України, яка значно відстає від загальносвітового та
європейського наукового інформаційного простору, який є добре розгалуженим
і розвиненим.. У статті проаналізовано списки використаних джерел
друкованих праць молодих науковців, що захищалися у спеціалізованій вченій
раді ЛДУФК за спеціальністю „фізична реабілітація”, для виявлення
належного інформаційне забезпечення як важливої умови якісної підготовки
наукових кадрів. Показано, що в умовах сучасних вимог до дисертаційних
досліджень претендент на здобуття наукового ступеня повинен володіти
максимально повною та достовірною інформацією про дослідження й розробки
стосовно предмета його наукових зацікавлень, що виконуються в інших
закладах країни, а також близького й далекого зарубіжжя, про нові досягнення
в досліджуваній сфері, прогресивні методи й технології. Встановлено, що
аспіранти не користуються фондом бібліотеки у зв’язку з недостатнім
надходженням до її фондів сучасних друкованих науково-інформаційних
матеріалів, книг, періодики, а також відсутністю зарубіжних періодичних
видань.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, підготовка наукових кадрів,
бібліотека вищого навчального закладу.

Аннотация. В статье проанализированы списки использованных источников
молодых ученых, которые защищались в специализированном ученом совете
ЛГУФК по специальности „физическая реабилитация”, с целью выявления
надлежащего информационного обеспечения как важного условия
качественной подготовки научных кадров. Показано, что в условиях
современных требований к диссертационным исследованиям претендент на
соискание ученой степени должен владеть максимально полной и достоверной
информацией о близких к предмету научных исследованиях и разработках,
которые выполняются в других учреждениях страны, а также близкого и
дальнего зарубежья, о новых достижениях в исследуемой сфере, прогрессивных
методах и технологиях. Установлено, что аспиранты не пользуются фондом
библиотеки в связи с недостаточными поступлениями современных печатных
научно-информационных материалов, книг, периодики, а также отсутствием
зарубежных периодических изданий.
Ключевые слова: информационное обеспечение, подготовка научных кадров,
библиотека высшего учебного заведения.
Annotation. The article analyzes the list of young scientists researches used sources
which were defended at specialized Academic council of Lviv State University of
Physical Culture in the specialty of «Physical rehabilitation» in order to define an
appropriate informative support as an effective factor of the scientific personnel
training. It is shown that in the conditions of modern requirements dissertations the
applicant of scientific degree must posse’s maximally complete and reliable
information about the scientific researches and developments which are executed in
other establishments of countries, about new achievements in the explored sphere,
progressive methods and technologies. It is set that postgraduate student’s do not
used a library fund in connection with insufficient receipts of the modern printed
scientifically informative matters, books, periodicals, and also by back of periodicals.
Keywords: information support, training of scientific personnel, library of higher
educational establishment.
34. Свістельник І. Інформаційне забезпечення олімпійської освіти у ВНЗ
фізкультурного профілю / Свістельник І. // Здоров'я, фізичне виховання і спорт
в умовах сьогодення : зб. пр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С.
136–139.
Анотація. Інформаційне забезпечення олімпійської освіти – важливий напрям
інформаційної діяльності у ВНЗ фізкультурного профілю. Для пришвидшення
отримання інформації студентами та науковцями вищого навчального закладу
щодо наявних сучасних інформаційних джерел з олімпійської освіти
бібліотекою ЛДУФК укладено анотований (трьома мовами) бібліографічний
покажчик „Олімпійська освіта”, який розміщено у відкритому доступі в
електронному репозитарії Львівського державного університету фізичної
культури. Це перше науково-довідкове видання призначене як для студентів,
аспірантів, викладачів ВНЗ фізкультурного профілю, так і для колег з інших
наукових осередків, які цікавляться розвитком наукових досліджень з
олімпійської тематики.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, олімпійська освіта, вищі навчальні
заклади фізичного виховання та спорту.

Аннотация. Информационное обеспечение олимпийского образования –
важное направление информационной деятельности в вузе физкультурного
профиля. Для получения быстрой и исчерпывающей информации по данной
тематике студентам и научным работникам составлен аннотированный
библиографический указатель, который размещен в открытом доступе в
электронном репозитарии Львовского государственного университета
физической культуры.
Ключевые слова: информационное обеспечение, олимпийское образование,
высшие учебные заведения физического воспитания и спорта.
Annotation. The informative providing of Olympic education is important direction
informative activity in the institute of higher of athletic type. For the receipt of rapid
and exhaustive information on this subject the annotated bibliographic pointer which
is placed in the opened access in electronic repository of the Lvov state university of
physical culture is made students and research workers.
Keywords: informative providing, Olympic education, higher educational
establishments of physical education and sport.
35. Свістельник І. Інформаційне забезпечення професійної освіти в галузі
фізичної культури та спорту країн Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії, Греції,
Сербії, Хорватії та Чорногорії / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена
Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 4. – С. 148–152.
Анотація. У статті досліджено інформаційне забезпечення у ВНЗ фізичної
культури та спорту країн Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії, Греції, Сербії,
Хорватії та Чорногорії. Проаналізовано веб-сайти і веб-сторінки спортивних
вишів цих країн. Виявлено, що інформаційне забезпечення у вищих навчальних
закладах фізичного виховання і спорту здійснюється за допомогою сайту ВНЗ
чи сторінки бібліотеки, де розміщені необхідні навчальні інформаційні
матеріали. Більшість ВНЗ мають на власних сайтах сторінки бібліотеки, які
пропонують своїм користувачам не тільки електронну інформацію
(електронний каталог, доступ до електронних статей журналів), але й
структурують інформацію за певними напрямками (фізичне виховання, спорт,
фізична рекреація, фізична реабілітація). Для надання послуг віддаленому
користувачу інформаційні посередники (бібліотеки) формують електронні
каталоги, надають навчальні електронні ресурси, прагнуть розширити
інформаційні можливості завдяки повнотекстовому доступу до електронних
публікацій журналів, що належать до міжнародних баз даних, для здійснення
належного інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу і
полегшення процесу отримання необхідної інформації студентам, магістрам,
аспірантам та професорсько-викладацькому складу.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, електронні інформаційні ресурси,
фізична культура та спорту, країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія, Греція,
Сербія, Хорватія, Чорногорія.
Аннотация. Проанализировано электронное информационное обеспечение в
вузах физической культуры и спорта стран Балтии (Латвии, Литвы,
Эстонии), Польши, Румынии, Болгарии, Греции, Сербии, Хорватии и
Черногории посредством просмотра веб-сайтов и веб-страниц этих учебных

заведений. В результате исследования установлено, что информационное
обеспечение в вузах физической культуры и спорта Латвии, Литвы и Эстонии,
а также Польши, Румынии, Болгарии, Сербии, Хорватии и Черногории
формируется с помощью сайта высшего учебного заведения, где размещены
необходимые образовательные информационные
ресурсы. Большинство
учебных заведений имеют на своих сайтах страницы библиотек, которые
предлагают своим пользователям не только электронную информацию в виде
электронного каталога, доступа к электронным версиям научных журналов,
но и структурируют информацию по направлениям (физическое воспитание,
спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация). Анализ веб-сайтов, а
также веб-страниц учебных заведений и их библиотек свидетельствуют о
том, что большинство вузов активно работают в направлении
предоставления не только общепринятых (в пределах библиотеки вуза)
информационных услуг, но также активизируют свою работу по
формированию электронной научной информации удаленному пользователю,
расширяют электронные информационные возможности посредством
доступа к электронным публикациям журналов международных баз данных.
Ключевые слова: информационное обеспечение, электронные ресурсы, вузы
физической культуры и спорта, инновационные информационные услуги.
Annotation. It is analyzed electronic informative providing in the institutes of higher
of physical culture and sport of countries of Baltic (Latvia, Lithuania, Estonia) and
also Poland, Romania, Bulgaria, Greece, Serbia, Croatia and Montenegro. It is set
as a result of research, that informative providing of institutes of higher of physical
culture and sport of countries of Latvia, Lithuania and Estonia, and also Poland,
Romania, Bulgaria, Serbia, Croatia and Montenegro formed by the site of higher
educational establishment or library page, where necessary educational informative
resources are placed. The pages of libraries, which offer to the users not only
electronic information as an electronic catalogue, access to the electronic versions of
scientific magazines which are indexed in international databases, have most
educational establishments on the sites, but also structure information on directions
(physical education, sport, physical recreation, physical rehabilitation). Analysis of
web sites, and also web pages of educational establishments testify that most
institutes of higher actively work in the direction of grant not only of the generally
accepted (within the limits of library of institute of higher) informative services and
activate the work on forming of electronic scientific information to the remote user,
extend electronic informative possibilities by means of access to the electronic
publications of magazines of international databases.
Key words: informative providing, electronic resources, institutes of higher of
physical culture and sport, innovative informative services.
36. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення наукової діяльності у
вищих навчальних закладах фізкультурного профілю /Свістельник І. Р. //
Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 3. – С. 113–116.
Анотація. Проаналізовано формування системи галузевої інформації,
інформаційного забезпечення, інформаційної діяльності. Показано, що
впродовж багатьох років галузева наукова інформація формувалася за певними
етапами, накопичувалася і зберігалася в інформаційних підрозділах, якими були

і тепер залишаються бібліотеки вищих навчальних закладів фізкультурного
профілю. Разом з тим, у сучасних умовах здійснення інформаційного
забезпечення наукової діяльності має відбуватися на новому рівні електронному.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, наукова діяльність, вищі навчальні
заклади фізичного виховання та спорту.
Аннотация.
Проанализировано формирование
системы отраслевой
информации, информационного обеспечения, информационной деятельности.
Показано, что на протяжении многих лет отраслевая научная информация
формировалась определенными этапами, накапливалась и хранилась в
информационных подразделениях, которыми были и теперь остаются
библиотеки высших учебных заведений физкультурного профиля. Вместе с
тем, в современных условиях информационное обеспечение научной
деятельности должно происходить на новом уровне – электронном.
Ключевые слова: информационное обеспечение, научная деятельность, высшие
учебные заведения физического воспитания и спорта.
Annotation. Forming of the system of particular branch information, informative
providing and informative activity is analysed. It is rotined that during many years of
a particular branch scientific information was formed the certain stages,
accumulated and kept in informative subdivisions which it was been and now there
are libraries of higher educational establishments of athletic type. At the same time,
in modern terms the informative providing of scientific activity must take place at
new level – electronic.
Keywords: informative providing, scientific activity, higher educational
establishments of physical education and sport.
37. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові
засади / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. –
№ 2. – С. 2–4.
Анотація. Важливими проблемами спортивної освіти є визначення рівня
інформаційного забезпечення, необхідного для навчального процесу та наукових
досліджень у вищих спеціалізованих навчальних закладах — інститутах
фізичної культури, вдосконалення інформаційної культури майбутніх фахівців
галузі фізичної культури і спорту для підвищення рівня професійної підготовки.
Процес інформаційного забезпечення спортивної освіти як технологічний
поєднує в собі складові, які характеризують його в різних аспектах. Перший —
дослідження в галузі спортивної науки: охоплюють усю сукупність
інформаційних джерел, наукових досліджень та різновидову інформаційну
продукцію. Другий — бібліографічна складова: методика бібліографії та
технологія опрацювання інформаційних джерел (довідково-пошуковий апарат).
Третій — комп'ютерна складова: програмно-технологічне забезпечення та
створення баз даних. Для досягнення якісно нового рівня інформаційного
забезпечення спортивної освіти необхідне створення інформаційнокомунікативних ресурсів, які представлятимуть систему проблемноорієнтованих баз даних та знань. Загальна наукова політика інформатизації
спортивної освіти має бути спрямована на об'єднання всіх наукових
досліджень з метою концентрації наукового потенціалу галузі.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, технологічні процеси, спортивна
освіта.
Аннотация. Важными проблемами спортивного образования является
определение уровня информационного обеспечения, необходимого, для учебного
процесса и научных исследований в высших специализированных учебных
заведениях — институтах физической культуры, совершенствования
информационной культуры будущих специалистов отрасли физической
культуры и спорта, для повышения уровня профессиональной подготовки.
Процесс информационного обеспечения спортивного образования как
технологический совмещает в себе составляющие, характеризующие его в
разных аспектах. Первый — исследование в отрасли спортивной науки:
охватывают всю совокупность информационных источников, научных
исследований, и разную видовую информационную продукцию. Второй —
библиографическая составляющая: методика библиографии и технология
обработки информационных источников (справочно-поисковый аппарат).
Третий – компьютерная составляющая: программно-технологическое
обеспечение и создание баз данных. Для достижения качественно нового
уровня информационного обеспечения спортивного образования необходимо
создание информационно коммуникативных ресурсов, которые будут
представлять систему проблемно-ориентированных баз данных и знаний.
Общая научная политика информатизации спортивного образования должна
быть направлена на объединение всех научных исследований с целью
концентрации научного потенциала отрасли.
Ключевые слова: информационное обеспечение, технологические процессы,
спортивное образование.
Annotation. The important problems of sporting education is determination of level
of the informative providing, necessity, for an educational process and scientific
researches in the higher specialized educational establishments — institutes of
physical culture, perfections of informative culture of future specialists of industry of
physical culture and sport, for the increase of level of professional preparation.
Process of the informative providing of sporting education as the technological
combines in itself constituents, characterizing him in different aspects. First is
research in industry of sporting science: engulf all aggregate of informative sources,
scientific researches, and different specific informative products. Second is a
bibliographic constituent: method of bibliography and technology of treatment of
informative sources (certificate-searching vehicle). Third is a computer constituent:
programmatic technological providing and creation of databases. For achievement
high-quality of new level of the informative providing of sporting education creation
is needed informative communicative resources which will present the system of the
problem-oriented data-bases and knowledge’s. The general scientific policy of
informatization of sporting education must be directed on the association of all
scientific researches with the purpose of concentration of scientific potential of
industry.
Keywords: informative providing, technological processes, sporting education.
38. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення туризму початку ХХ
століття / Свістельник І. Р. // Вісник Запорізького національного університету :

[зб. наук. ст.]. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2010. – № 1. –
С. 199–201.
Анотація. У статті висвітлено процес формування туристичних періодичних
видань та становлення книговидання з туризму. Вказано назви журналів та
газет з туризму, літературу цих років. Визначено, що періодичні та книжкові
видання були дієвим механізмом надання інформації широкому загалу
туристів, мають історичну цінність для дослідників галузі туризму.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, туризм, періодичні видання та
книги з туризму.
Аннотация. В статье отражен процесс формирования туристических
периодических изданий и становления книгоиздания по туризму. Указаны
названия журналов и газет по туризму, литература этих лет. Определено,
что периодические и книжные издания были действенным механизмом
предоставления информации широкой общественности туристов, имеют
историческую ценность для исследователей отрасли туризма.
Ключевые слова: информационное обеспечение, туризм, периодические
издания и книги, туризм.
Annotation. In the article the process of forming of tourist magazines and becoming
of book editions is reflected on tourism. The names of magazines and newspapers are
indicated on tourism, literature of these years. It is certain that periodic and book
editions were the effective mechanism of grant information of wide public of tourists,
have a historical value for the researchers of industry of tourism.
Keywords: informative providing, tourism, magazines and books, tourism.
39. Свістельник І. Інформаційно-аналітична діяльність у вищих навчальних
закладах фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини /
за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 95–98.
Анотація. У статті проаналізовано інформаційно-аналітичну діяльність
бібліотек вищих навчальних закладах фізкультурного профілю для надання
належного інформаційного забезпечення фахівцям. Результати дослідження,
які базуються на перегляді веб-сторінок вищих навчальних закладах
фізкультурного профілю, переконливо свідчать, що більшість бібліотек
обмежується лише наданням відомостей про свою діяльність та
констатацією факту своєї присутності на сайті. Найбільш активними у
наданні професійно, аналітично підготовленої інформації є дві бібліотеки
вищих навчальних закладах фізкультурного профілю – бібліотека
Національного університету фізичного виховання і спорту України та
бібліотека Львівського державного університету фізичної культури.
Ключові слова: інформаційна, аналітична діяльність, вищі навчальні заклади
фізичного виховання та спорту, бібліотека.
Аннотация. В статье проанализирована информационно-аналитическая
деятельность библиотек высших учебных заведениях физкультурного профиля
относительно предоставления надлежащего информационного обеспечения
специалистам. Результаты исследования, которые базируются на просмотре
веб-страниц высших учебных заведениях физкультурного профиля,
свидетельствуют, что большинство библиотек ограничиваются лишь

предоставлением сведений о своей деятельности и констатацией факта
своего присутствия на сайте. Наиболее активными в предоставлении
профессионально аналитической, подготовленной информации являются две
библиотеки высших учебных заведениях физкультурного профиля – библиотека
Национального университета физического воспитания и спорта Украины и
библиотека Львовского государственного университета физической культуры.
Ключевые слова: информационная, аналитическая деятельность, высшие
учебные заведения физического воспитания и спорта, библиотека.
Annotation. In the article informative, analytical activity of libraries is analysed
higher educational establishments of athletic type relatively grants of the proper
informative providing specialists. Results researches which are based on viewing of
web pages higher educational establishments of athletic type testify that most
libraries limited to only the grant of information about the activity and establishment
of fact of the presence on a site. Most active in a grant professionally of analytical,
geared-up information are two libraries higher educational establishments of athletic
type is a library of the National university of physical education and sport of Ukraine
and library of the Lvov state university of physical culture.
Keywords: informative, analytical activity, higher educational establishments of
physical education and sport, library.
40. Свістельник І. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення
вищої фізкультурної освіти / Ірина Свістельник // Слобожанський науковоспортивний вісник. – 2006. – № 10. – С. 184–185.
Анотація. Навчально-виховний процес в сучасних умовах модернізації вищої
фізкультурної освіти вимагає удосконалення роботи з інформацією. У зв’язку з
переходом на європейські стандарти вищої освіти інформаційне забезпечення
набуває першорядного значення в організації навчальної діяльності студентів.
Ступінь забезпеченості інформацією вчених також є вагомим чинником
розвитку освіти, науки і практики галузі. Тому ВНЗ фізкультурного профілю
мусять організовувати власну інформаційну діяльність відповідно до нових
вимог, зосереджуючи її на двох основних напрямках: формуванні потоку
інформаційних джерел та забезпеченні належного інформаційного супроводу
навчального процесу і науково-дослідної роботи. При цьому варто
враховувати, що інформаційне забезпечення у вищих навчальних закладах
фізичного виховання і спорту має відображати досягнення і темпи розвитку
спортивної науки і практики, базуватися на широкому використанні
національних і світових інформаційних ресурсів, сучасних технологій пошуку й
обробки інформації, формувати інформаційну компетентність користувача.
Інформатизація у вищій фізкультурній освіті – це процес поступової побудови
сучасного, технологічно розвинутого інформаційного середовища на базі
новітніх інформаційних технологій. Інноваційні зміни в інформаційній
діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю шляхом
активного впровадження інформаційних технологій є обов’язковою умовою
реалізації загальновизнаних освітніх стандартів та адекватної вимогам часу
інформаційної політики галузі фізичної культури і спорту та її вищої освіти.
Раціонально організовані процеси інформатизації у вищих навчальних закладах
фізкультурного профілю поетапно позбавлять користувачів інформації

необхідності здійснювати рутинні операції завдяки засобам ефективного та
комфортного сервісу - електронного пошуку. Досягнення цих результатів
можливе лише за умови корпоративного інформаційного об`єднання.
Ключові слова: інформаційне забезпечення вищої фізкультурної освіти,
організація, сучасні технології.
Аннотация. Учебно-воспитательный процесс в современных условиях
модернизации
высшего
физкультурного
образования
требует
усовершенствования работы с информацией. В связи с переходом на
европейские стандарты высшего образования информационное обеспечение
приобретает первостепенное значение в организации учебной деятельности
студентов. Степень обеспеченности информацией ученых также является
весомым фактором развития образования, науки и практики отрасли.
Поэтому вузы физкультурного профиля должны организовывать собственную
информационную деятельность в соответствии с новыми требованиями,
сосредотачивая ее на двух основных направлениях: формировании и накоплении
информационных источников и обеспечении надлежащего информационного
сопровождения учебного процесса и научно-исследовательской работы. При
этом необходимо учитывать, что информационное обеспечение в высших
учебных заведениях физического воспитания и спорта должно отображать
достижение и темпы развития спортивной науки и практики, базироваться
на широком использовании национальных и мировых информационных ресурсов,
современных технологий, поиска и обработки информации, формировать
информационную компетентность пользователя. Информатизация в высшем
физкультурном образовании – это процесс постепенного построения
современной, технологически развитой информационной среды на базе
новейших информационных технологий. Инновационные изменения в
информационной деятельности высших учебных заведений физкультурного
профиля путем активного внедрения информационных технологий являются
обязательным условием реализации общепризнанных образовательных
стандартов и адекватной требованиям времени информационной политики
отрасли физической культуры и спорта и ее высшего образования.
Рационально организованные процессы информатизации в высших учебных
заведениях физкультурного профиля поэтапно лишат пользователей
информации необходимости осуществлять рутинные операции благодаря
средствам эффективного и комфортного сервиса – электронного поиска.
Достижение этих результатов возможно лишь при условии корпоративного
информационного объединения.
Ключевые слова: информационное обеспечение высшего физкультурного
образования, организация, современные технологии.
Annotation. An educational educate process in the modern terms of modernization
of higher athletic education requires the improvement of work with information. In
connection with passing to the European standards of higher education the
informative providing is acquired by a primary value in organization of educational
activity of students. Degree of material well-being information of scientists also is by
the ponder able factor of development of education, science and practice of industry.
Therefore the institutes of higher of athletic type must organize own informative
activity in accordance with new requirements, determining it on two basic directions:

forming and accumulation of informative sources and providing of the proper
informative accompaniment of educational process and research work. It is thus
necessary to take into account that the informative providing in higher educational
establishments of physical education and sport must represent achievement and rates
of development of sporting science and practice, be based on the wide use of national
and world informative resources, modern technologies, search and treatment of
information, to form the informative competence of user. Informatization in higher
athletic education is a process of gradual construction of modern, technologically
developed informative environment on the base of the newest information
technologies. Innovative changes in informative activity of higher educational
establishments of athletic type by active introduction of information technologies are
the obligatory condition of realization of confessedly educational standards and
adequate the requirements of time of informative policy of industry of physical
culture and sport and its higher education. The rationally organized processes of
informatization in higher educational establishments of athletic type will deprive the
users of information of necessity to carry out conservative operations due to facilities
of effective and comfort service – electronic search stage-by-stage. Achievement of
these results is possible only on condition of corporate informative association.
Keywords: informative providing of higher athletic education, organization, modern
technologies.
41. Свістельник І. Р. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення
вищих навчальних закладів фізкультурного профілю : автореф. дис. ... канд.
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення"/ Свістельник Ірина Рудольфівна ; Львів.
держ. ун-т фіз. культури. – Львів,2007. – 18 с.
Анотація. Дисертацію присвячено актуальним питанням інформаційного
забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. У роботі
досліджено організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищої
фізкультурної освіти, здійснено порівняльний аналіз показників інформаційного
забезпечення, розроблено модель інформаційно-пошукової системи галузевої
інформації за тематикою олімпійського і професійного спорту, фізичного
виховання, фізичної реабілітації та електронні картотеки тематичного
спрямування. Обґрунтовано нагальну необхідність організації інформаційної
взаємодії ВНЗ фізкультурного профілю на засадах галузевої корпоративної
системи інформаційного забезпечення, яка має функціонувати на основі
спільних інформаційних ресурсів, вільного та оперативного доступу до них.
Ключові слова: фізичне виховання, олімпійський і професійний спорт, фізична
реабілітація, вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, модель
інформаційно-пошукової системи.
Аннотация.
Диссертация
посвящена
актуальным
проблемам
информационного обеспечения в высших учебных заведениях физкультурного
образования. В работе проанализированы организационные аспекты
информационного обеспечения высшего физкультурного образования,
осуществлен
сравнительный
анализ
показателей
информационного
обеспечения, разработана модель информационно-поисковой системы
отраслевой информации по тематике олимпийского и профессионального

спорта, физического воспитания, физической реабилитации, а также
электронные картотеки тематической направленности. Научная новизна
работы состоит в том, что дополнены и обобщены данные об особенностях
формирования и развития системы информационного обеспечения высшего
физкультурного образования, впервые получены количественные параметры
процесса использования информационных ресурсов в вузах; представлена
модель информационно-поисковой системы с базой данных и электронными
картотеками по специальностям вузов физкультурного образования.
Ключевые слова: физическое воспитание, олимпийский и профессиональный
спорт, физическая реабилитация, высшее физкультурное образование,
информационное обеспечение, модель информационно-поисковой системы.
The thesis deals with actual problems of information maintenance of physical culture
high educational establishments. Organizational aspects of information maintenance
of high physical culture education have been analyzed, comparative analysis of
information maintenance indices has been completed, and model of informationsearch system of the information in the field of Olympic and professional sports,
physical education, physical rehabilitation has been worked out as well as electronic
topic oriented catalogues. Acute need in organization of information co-operation
between high educational establishments of physical culture profile based on branch
system of information maintenance has been grounded. The latter has to operate
basing on common informational sources, free and effective approach to them.
The aim of investigation is creation of scientific and methodical basis of organization
of informational maintenance of high educational establishments in the field of
physical education. Subject of investigation is organization of information
maintenance in Ukrainian high educational establishments in the field of Physical
Education.
Key words: physical education, Olympic and professional sports, physical
rehabilitation, physical culture high educational establishments, information
maintenance, model of information-search system.
42. Свістельник І. Особливості формування системи вищої фізкультурної
освіти та її інформаційного забезпечення у 20-40 -х роках ХХ століття / Ірина
Свістельник // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 2. – С. 3–6.
Анотація. Серед системоутворюючих чинників вищої фізкультурної освіти
важливе місце посідає інформаційне забезпечення, яке задовольняє
інформаційні потреби студентів, викладачів та науковців у необхідній
інформації. Початок формування системи спортивної інформації нерозривно
пов'язаний із заснуванням ВНЗ фізкультурного профілю. Протягом тривалого
часу її розвиток відбувався синхронно із розвитком спортивної науки та
практики. Розглядається формування вищої фізкультурної освіти та її
інформаційне забезпечення.
Аннотация.
В
статье
рассматривается
формирование
высшего
физкультурного образования как самостоятельной отрасли и развитие его
информационного обеспечения.
Ключевые слова: спортивная наука, высшее физкультурное образование,
информационное обеспечение.

Annotation. This article deal with forming high sport education like independent
branch and development its information insurance.
Key words: sport education, physical culture high educational establishments,
information maintenance.
43. Свістельник І. Р. Підвищення результативності інформаційного
забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю України / Ірина Свістельник //
Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций
: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 2013. – С. 209–
211.
Анотація. Відповідно до сучасної концепції модернізації вищої фізкультурної
освіти головним її завданням є підготовка фахівців не тільки високого рівня
загальної теоретичної та практичної підготовки, але й здатних до
самоосвіти. Численні публікації авторів свідчать про невідповідність
реального рівня професійної підготовки сучасних випускників ВНЗ соціальному
замовленню суспільства. Розвиток інформаційних технологій став
перспективною основою для розвитку сучасної системи освіти, електронного
навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning). Виходячи з сучасних
реалій та вимог МОН України, бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю,
враховуючи специфіку навчання, відповідний контингент студентів, нарівні з
іншими освітніми закладами ІІІ–IV рівнів акредитації мають приєднатися до
інноваційної діяльності з формування електронних інформаційних ресурсів,
долучитися до забезпечення інтенсивного розвитку науково-освітніх
інформаційних потоків і стати ключовими інформаційними центрами в галузі
фізичної культури і спорту. Розвиток та упровадження інновацій мають
сприяти підвищенню результативності інформаційного забезпечення як
напрямків підготовки, так і навчальних дисциплін, яким навчають у ВНЗ
фізкультурного профілю.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, підготовка фахівців, інноваційна
діяльність.
Аннотация. В соответствии с современной концепцией модернизации
высшего физкультурного образования главным ее заданием является
подготовка специалистов не только высокого уровня общей теоретической и
практической подготовки, но и способных к самообразованию.
Многочисленные публикации авторов свидетельствуют о несоответствии
реального уровня профессиональной подготовки современных выпускников
вузов социальному заказу общества. Развитие информационных технологий
стало перспективной основой для развития современной системы образовании
– электронного. Исходя из реалий и требований МОН Украины, библиотеки
вузов
физкультурного
профиля,
учитывая
специфику
обучения,
соответствующий
контингент
студентов,
наравне
с
другими
образовательными заведениями ІІІ-IV уровней аккредитации должны
присоединиться к инновационной деятельности по формированию
электронных информационных ресурсов, приобщиться к обеспечению
интенсивного развития научно образовательных информационных потоков и
стать ключевыми информационными центрами в отрасли физической
культуры и спорта. Развитие и внедрение инноваций должны способствовать

повышению результативности информационного обеспечения, как направлений
подготовки, так и учебных дисциплин, которым учат в вузах физкультурного
профиля.
Ключевые слова: информационное обеспечение, подготовка специалистов,
инновационная деятельность.
Annotation. In accordance with modern conception of modernization of higher
athletic education its main task there is preparation of specialists not only high level
general theoretical and practical preparation but also apt at a self-education. The
numerous publications of authors testify to disparity of the real level of professional
preparation of modern graduating students of institutes of higher the social order of
society. Development of information technologies became the perspective
background of development of the modern system education – electronic. Coming
from realities and requirements of MON of Ukraine, library of institutes of higher of
athletic type, taking into account a teaching specific, proper contingent of students,
equally with other educational establishments III-IV levels of accreditation must join
in with innovative activity on forming of electronic informative resources, attached to
providing of intensive development scientifically of educational informative streams
and to become key informative centers in industry of physical culture and sport.
Development and introduction of innovations must be instrumental in the increase of
effectiveness of the informative providing, both directions of preparation and
educational disciplines which it is taught in the institutes of higher of athletic type.
Keywords: informative providing, preparation of specialists, innovative activity.
44. Свістельник І. Р. Реалізація інформаційного супроводу вищої
фізкультурної освіти у сучасних умовах / Свістельник І. Р. // Wykszta cenie i
nauka bez granic – 2005 : II Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji. –
Przemysl ; Praha, 2005. – T. 27. – S. 50–52.
Анотація. Стратегічним напрямком реформування системи вищої
фізкультурної освіти залишається активне впровадження сучасних
інформаційних технологій у практику інформаційної діяльності ВНЗ
фізкультурного профілю. У зв’язку з цим потребує перегляду процес
інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти. На шляху створення
електронного інформаційного супроводу навчально-освітнього процесу та
наукових досліджень вищої фізкультурної освіти необхідно виконати ряд
організаційно-технологічних завдань, серед яких придбання і розповсюдження
єдиного програмного забезпечення для всіх інформаційних посередників
(бібліотек) з метою створення єдиного електронного каталогу галузевої
інформації; впровадження локальної мережі, яка об’єднає галузеві бібліотеки і
дозволить їм підтримувати одна одну в процесі обміну бібліографічними
записами та забезпечувати функціонування центральної бази інформації.
Ключові слова: реформування системи вищої фізкультурної освіти,
інформаційне забезпечення, електронний інформаційний супровід.
Аннотация. Стратегическим направлением реформирования системы
высшего физкультурного образования остается активное внедрение
современных информационных технологий в практику информационной
деятельности вузов физкультурного профиля. В связи с этим необходимо
пересмотреть
процесс
информационного
сопровождения
высшего

физкультурного
образования.
На
пути
создания
электронного
информационного сопровождения
учебно-образовательного процесса и
научных исследований высшего физкультурного образования необходимо
выполнить ряд организационно-технологических задач, среди которых
приобретение
и
распространение
унифицированного
программного
обеспечения для всех информационных посредников (библиотек) с целью
создания единого электронного каталога отраслевой информации; внедрение
локальной сети, которая объединит отраслевые библиотеки и позволит им
поддерживать друг друга в процессе обмена библиографическими записями и
обеспечивать функционирование центральной базы информации.
Ключевые слова: реформирование системы высшего физкультурного
образования, информационное обеспечение, электронное информационное
сопровождение.
Annotation. Strategic direction of reformation of the system of higher athletic
education is active introduction of modern information technologies in practice of
informative activity of institutes of higher of athletic type. It is in this connection
necessary to revise the process of informative accompaniment of higher athletic
education. On the way of creation of electronic informative accompaniment of
educational-educational process and scientific researches of higher athletic
education among which acquisition and distribution of compatible software for all
informative mediators (libraries) with the purpose of creation of single electronic
catalogue of of a particular branch information; introduction of local network which
will unite of a particular branch libraries and will allow them to support each other
in the process of exchange by bibliographic records and to provide functioning of
central base of information.
Keywords: reformation of the system of higher athletic education, informative
providing, electronic informative accompaniment.
45. Свістельник І. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного
забезпечення у 40–50-х роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Теорія та
методика фізичного виховання. – 2008. – № 5. – С. 3–5.
Анотація. У 40–50-х роках ХХ століття сформувалася розгалужена система
вищої фізкультурної освіти та відповідне інформаційне забезпечення.
Видавалися ґрунтовні підручники та навчальні посібники, збільшувалися фонди
бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю, активно здійснювалися наукові
дослідження, які впроваджувалися у практику навчально-тренувального
процесу. Визначилася тематика наукових досліджень, зорієнтована на
підвищення якості викладання та спортивної майстерності. Збільшилася
кількість методичних праць з окремих видів спорту.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, 40-50ті роки ХХ століття.
Аннотация. В 40–50-х годах ХХ столетия сформировалась разветвленная
система высшего физкультурного образования и соответствующее
информационное обеспечение. Были изданы специализированные учебники и
учебные пособия, увеличивались фонды библиотек вузов физкультурного
профиля, активно осуществлялись научные исследования, которые внедрялись
в практику учебно-тренировочного процесса. В эти годы была определена

тематика научных исследований, ориентированная на повышение качества
преподавания и спортивного мастерства. Увеличилось количество
методических трудов по отдельным видам спорта.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, 40–50-е годы ХХ столетия.
Annotation. In 40–50th of ХХ century the ramified system of higher athletic
education and proper informative providing was formed. The specialized textbooks
and train aids were published, the funds of libraries of institutes of higher of athletic
type were increased, scientific researches which were inculcated in practice of in
practice of educational training process. The subject of scientific researches,
oriented to upgrading teaching and sporting trade, was certain in these years. The
amount of methodical labours was increased on the separate types of sport.
Keywords: higher athletic education, informative providing, 40–50th of ХХ century.
46. Свістельник І. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного
забезпечення у 60-х роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Теорія та
методика фізичного виховання. – 2008. – № 7. – С. 44–46.
Анотація. 60-ті роки ХХ століття були сприятливими для розвитку
спортивної науки, практики та вищої фізкультурної освіти. Було створено
умови, за яких фізична культура та спорт активно розвивалися.
Покращувалося інформаційне забезпечення: з’являлися необхідні навчальному
процесові та науковим дослідженням видання, кількість яких щороку
збільшувалася; нова спортивна, методична література, яка базувалася на
результатах наукових експериментів і узагальнювала досвід фізичного
виховання; активно розвивалася спортивна періодика; модернізувалися форми і
методи професійної підготовки студентів різних спеціалізацій, створювалися
умови для самостійної навчальної роботи студентів, посилювалася роль
бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю як основних надавачів галузевої
інформації.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення, 60-ті
роки ХХ століття.
Аннотация. 60-е годы ХХ века были благоприятными для развития
спортивной науки, практики и высшего физкультурного образования. Были
созданы условия, благодаря которым физическая культура и спорт активно
развивались.
Улучшалось
информационное
обеспечение:
появлялись
необходимые учебному процессу и научным исследованиям издания, количество
которых ежегодно увеличивались; новая спортивная и методическая
литература, базирующаяся на результатах научных экспериментов и
обобщающая опыт физического воспитания; активно развивалась спортивная
периодика; модернизировались формы и методы профессиональной
подготовки студентов разных специализаций, создавались условия для
самостоятельной работы студентов, усиливалась роль библиотек вузов
физкультурного профиля как основных источников отраслевой информации.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение, 60-е годы ХХ столетия.
Annotation. 60th of ХХ age were friendly to development of sporting science,
practice and higher athletic education. Terms which a physical culture and sport

actively developed due to were created. The informative providing got better: the
necessary appeared an educational process and scientific researches editions amount
of which increased annually; new sporting and methodical literature, being based on
the results of scientific experiments and summarizing experience of physical
education; sporting periodicals developed actively; forms and methods of
professional preparation of students of different specializations were modernized,
terms were created for independent work of students, the role of libraries of institutes
of higher of athletic type increased as basic of a particular branch information
generators.
Keywords: higher athletic education, informative providing, 60th of ХХ century.
47. Свістельник І. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного
забезпечення у 70-х роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Теорія та
методика фізичного виховання. – 2009. – № 2. – С. 3 – 6.
Анотація. 70–ті роки минулого століття виявили проблеми організації
централізованого збору наукової інформації, вибору технічних засобів
зберігання та інформаційного пошуку, аналітико-синтетичної обробки
наукової інформації, розмноження та розповсюдження інформаційних
матеріалів. З огляду на різноманітність джерел інформації (періодичні
видання, книги, монографії тощо) в галузі фізичної культури і спорту та
неефективність їх використання стала очевидною потреба у створенні
системи наукової інформації та відповідного інформаційного забезпечення.
Незважаючи на те, що впродовж 70-х років ця проблема активно
обговорювалася, мала спроби впровадження в окремо взятій республіці (у
Литовській РСР), реалізовувалася у Всесоюзному науково-дослідному
інституті фізичної культури, дозволила змінити форми роботи інформаційних
служб, зокрема бібліотек інститутів фізичної культури, вона не отримала
подальшого розвитку. Не було створено всесоюзного центру галузевої
інформації для інформаційного забезпечення як галузі фізичної культури і
спорту в цілому, так і ВНЗ фізкультурного профілю зокрема.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення.
Аннотация. 70–е годы прошлого века выявили проблемы организации
централизованного сбора научной информации, выбора технических средств
хранения и информационного поиска, аналитико-синтетической обработки
научной информации, распространения информационных материалов.
Учитывая разнообразие источников информации (периодические издания,
книги, монографии, и т. п.) и неэффективное их использование стала
очевидной
проблема
создания
системы
научной
информации
и
соответствующего информационного обеспечения. Несмотря на то, что на
протяжении 70-х годов эта проблема активно обсуждалась, были попытки ее
внедрения в отдельно взятой республике (Литовской ССР), реализации во
Всесоюзном научно-исследовательском институте физической культуры, что
позволило бы изменить формы работы информационных служб, в частности
библиотек институтов физической культуры, она не получила последующего
развития. Не было создано всесоюзного центра отраслевой информации для
информационного обеспечения как отрасли физической культуры и спорта в
целом, так и вузах физкультурного профиля в частности.

Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение.
Annotation. The 70–e years of the last century were exposed by the problems of
organization of the centralized collection of scientific information, choice of
hardware’s of storage and informative search, analytical treatment of scientific
information, distribution of informative materials. Taking into account the variety of
information (magazines, books, monographs, and t. of p.) generators and their
ineffective use the problem of creation of the system of scientific information and
proper informative providing became obvious. In spite of the fact that during 70th
this problem came into question actively, there were attempts of its introduction in
the separately taken republic (Lithuanian SSR), realization in the All-union research
institute of physical culture, that would allow to change the forms of work of
informative services, in particular libraries of institutes of physical culture, it did not
get subsequent development. It was not created all-union centre of particular branch
information for the informative providing both industry of physical culture and sport
on the whole and institutes of higher of athletic type in particular.
Keywords: higher athletic education, informative providing.
48. Свістельник І. Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її
інформаційного забезпечення у 90-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. //
Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 6. – С. 3–6.
Анотація. У статті розглядається формування вищої фізкультурної освіти
як самостійної освітньої галузі та розвиток її інформаційного забезпечення у
90-х рр. XX ст. Визначено, що незважаючи на суспільні перетворення 1991 року
суспільно-політичні, структурно-функціональні зміни, Україна 1991 року XX
століття подолала кризу невизначеності щодо розвитку галузі фізичної
культури і спорту, вищої фізкультурної освіти та її інформаційного
забезпечення, адаптувалася до сучасних вимог, врахувала специфіку
інформаційних процесів, що відбувалися, визначила напрямки подальшого
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: вища фізкультурна освіта, інформаційне забезпечення.
Аннотация.
В
статье
рассматривается
формирование
высшего
физкультурного образования как самостоятельной образовательной отрасли
и развитие его информационного обеспечения в 90-х г. XX в. Определено, что
несмотря на общественные преобразования 1991 года, высшее физкультурное
образование Украины адаптировалось к современным условиям, учло
специфику информационных процессов, которые сложились, определила
направления дальнейшего информационного обеспечения.
Ключевые слова: высшее физкультурное образование, информационное
обеспечение.
Annotation. In the article, forming of higher athletic education is examined as to
independent educational industry and development of his informative providing in 90
years. It is certain that in spite of public transformations of 1991, higher athletic
education of Ukraine adapted oneself to the modern terms, took into account the
specific of informative processes which was folded, defined directions of the further
informative providing.

Key words: physical culture high educational establishments, information
maintenance.
49. Свістельник І. Р. Система наукової спортивної інформації: формування,
розвиток, перспективи / І. Р. Свістельник // Теорія та методика фізичного
виховання. – 2005. – № 4. – С. 2–5.
Анотація. Система спортивної інформації, яка існує сьогодні, сформувалася
під впливом багатьох чинників. Протягом тривалого часу її розвиток
відбувався синхронно із розвитком спортивної науки та практики. В умовах
сьогодення ця система набула нових характеристик: стрімкий розвиток
спортивної науки призводить до постійного розширення інформаційного
середовища, у якому працюють фахівці галузі фізичної культури і спорту.
Намагаючись самостійно знайти потрібну інформацію, науковці галузі
стикаються з проблемою її розгалуженості та розрізненості. Це робить
актуальними проблеми інформаційного забезпечення галузі: швидке зростання
кількості інформаційних продуктів збільшує цінність інформаційних послуг,
результатом яких є миттєва доступність наукових, навчальних та довідкових
матеріалів, що дозволяє фахівцям опиратися у своїй практиці на найбільш
сучасну, науково обґрунтовану інформацію. Розвиток інформаційних
технологій дозволив виробити принципово нові підходи до розв'язання
поставлених проблем, зокрема вдосконалення системи інформації галузі,
оперування інформаційними процесами; створення єдиного спортивного
інформаційного простору, а значить, ринку спортивної інформації та
вироблення спільних методик її використання та розповсюдження;
налагодження інформаційної взаємодії інформаційних посередників з метою
задоволення потреб в інформації фахівців галузі фізичної культури і спорту.
Для вирішення цих проблем необхідно визначити стратегію об'єднання зусиль
ВНЗ фізичної культури і спорту для створення корпоративної галузевої
інформаційної системи. Така корпорація має визначити основні теоретичні
засади, організаційні та технологічні механізми використання електронної
інформації для створення галузевого електронного інформаційного продукту.
Цей електронний інформаційний продукт має формуватися на єдиному
програмному забезпеченні (для всіх вищих навчальних закладів фізичного
виховання і спорту), на основі уніфікованих правил тематичного упорядкування
накопичених масивів інформації та за допомогою узгоджених методик
аналітико-синтетичного опрацювання інформації і надання он-лайн доступу.
Окрім того, доступ до електронних ресурсів має передбачати перегляд,
роздрук та копіювання повної версії інформаційного і джерела: статті,
книжки, навчальної, наукової, спортивної літератури. Особливістю створення
єдиної корпоративної інформаційної системи галузевої інформації має стати
поєднання різних форм її представлення, що дозволить досягти високого
відсотку використання. Реалізація вищевикладеного дозволить з високою
ймовірністю прогнозувати, що такий електронний інформаційний продукт з
підключенням його до Інтернету значно поліпшить доступ фахівців галузі до
сучасної, актуальної, інформації, створить умови для необмеженого її
використання.

Ключові
слова:
спортивна
інформація,
фізкультурна
освіта,
інформаційне забезпечення.
Аннотация. Система спортивной информации, существующая сегодня,
сформировалась под воздействием многих факторов. В течение длительного
времени ее развитие происходило синхронно с развитием спортивной науки и
практики. В современных условиях эта система приобрела новые
характеристики: стремительное развитие спортивной науки приводит к
постоянному расширению информационной среды, с которой работают
специалисты отрасли физической культуры и спорта. Пытаясь
самостоятельно найти нужную информацию, научные работники отрасли
сталкиваются с проблемой ее разветвленности и разрозненности. Это
актуализирует проблемы информационного обеспечения отрасли: быстрый
рост количества информационных продуктов увеличивает ценность
информационных услуг, результатом которых является мгновенная
доступность научных, учебных и справочных материалов, что позволяет
специалистам опираться в своей практике на наиболее современную, научно
обоснованную, информацию. Развитие информационных технологий позволило
внедрить принципиально новые подходы к решению поставленных проблем, в
частности, совершенствование системы информации отрасли, создание
единого спортивного информационного пространства, рынка спортивной
информации, выработки общих методик ее использования и распространения;
налаживание информационного взаимодействия информационных посредников
с целью удовлетворения потребностей в информации специалистов отрасли
физической культуры и спорта. Для решения этих проблем необходимо
определить стратегию объединений усилий вузов физической культуры и
спорта для создания корпоративной отраслевой информационной системы.
Такая корпорация должна обозначить основные теоретические принципы,
организационные и технологические механизмы использования электронной
информации для создания отраслевого электронного информационного
продукта. Этот электронный информационный продукт должен
формироваться на едином программном обеспечении. Кроме того, доступ к
электронным ресурсам должен предусматривать просмотр, распечатывание
и копирование полной версии, информационного источника: статьи, книги,
учебной, научной, спортивной литературы. Особенностью создания единой
корпоративной информационной системы отраслевой информации должно
стать сочетание
разных
форм ее предоставления. Реализация
вышеизложенного позволит с высокой вероятностью прогнозировать, что
такой электронный информационный продукт с подключением его к сети
интернет значительно улучшит доступ специалистов отрасли к современной,
актуальной, информации, создаст условия для неограниченного ее
использования.
Ключевые слова: спортивная информация, физкультурное образование,
информационное обеспечение.
Annotation. The system of sporting information, existing today, was formed under
act of many factors. During great while its development took place synchronously
with development of sporting science and practice. In modern terms this system
purchased new descriptions: swift development of sporting science results in

permanent expansion of informative environment which the specialists of industry of
physical culture and sport work with. Trying independently to find necessary
information, the research workers of industry run into the problem of its ramified and
separateness. It actualized the problems of the informative providing of industry:
hasty growth of amount of informative products is increased by the value of
informative services the result of which is instantaneous availability of scientific,
educational and certificate materials, that allows specialists to lean in the practice on
most modern, scientifically grounded, information. Development of information
technologies allowed to inculcate the on principle new going near the decision of the
put problems, in particular, perfection of the system of information of industry,
creation of single sporting informative space, market of sporting information, making
of general methods of its use and distribution; adjusting of informative co-operation
of informative mediators with the purpose of satisfaction of requirements in
information of specialists of industry of physical culture and sport. For the decision
of these problems it is necessary to define strategy of combining effort institutes of
higher of physical culture and sport for creation of the corporate of a particular
branch informative system. Such corporation must designate basic theoretical
principles, organizational and technological mechanisms of the use of electronic
information for creation of of a particular branch electronic informative product.
This electronic informative product must be formed on single software.
Keywords: sporting information, athletic education, informative providing.
50. Свістельник І. Стан спортивного інформаційного простору: доступність
ресурсів / Свістельник І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С. –
Харків, 2003. – № 3. – С. 16–20.
Анотація. У статті розглядається стан інформаційного простору
спортивної науки, інформаційні можливості використання мережі Інтернет у
традиційній бібліотечно-інформаційній практиці.
Ключові слова: спорт, інформаційний простір, мережа Інтернет. Аннотация.
Аннотация. В статье рассматривается состояние информационного
пространства
спортивной
науки,
информационные
возможности
использования сети интернет в традиционной библиотечно-информационной
практике.
Ключевые слова: спорт, информационное пространство, Інтернет.
Annotation. The article deals with the problems of the State informative space of
sport science; informative possibilities of using Internet in the traditional library
informative practice.
Keywords: sport, informative space, Internet.
51. Свістельник І. Р. Сучасний стан та перспективи інформаційного
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень в інституті фізичної
культури / Свістельник І. Р. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з
галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2003. – Вип. 7, т. 1. – С. 75–78.
Анотація. Інформаційні ресурси сьогодні є провідним чинником розвитку всіх
галузей знань і, зокрема, спортивної освіти і науки. Інформація виступає як
безпосереднім засобом, так і результатом діяльності науковців. Якість та

ефективність інформаційного забезпечення визначає успішність навчальнотренувального процесу у спортивному ВНЗ. Тому необхідність вдосконалення
інформаційного забезпечення спортивної освіти – актуальна проблема, що
вимагає розв’язання. Сучасні вимоги до інформаційного забезпечення
навчального процесу та наукових досліджень обумовлюють необхідність
нового підходу до організації інформаційної діяльності у ВНЗ. Для цього
необхідно розв’язати такі завдання: створити єдине інформаційне середовище
спортивної освіти на базі об’єднаної інформаційної мережі спеціалізованих
бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю; впровадити сучасні інформаційні
технології з метою підвищення якості та доступності спортивної інформації,
яка сприятиме ефективності навчання та наукових досліджень в інститутах
фізичної культури; створити технологічні елементи інформаційного
забезпечення – бази даних як інформаційні моделі накопичення інформації зі
спорту; інформацію з баз даних надавати на будь-який запит, зокрема в
мережі інтернет; спеціалізованим бібліотекам ВНЗ якомога повніше
комплектуватися сучасними інформаційними матеріалами; ліквідувати
дефіцит в одержанні оперативної наукової інформації зі спорту; підвищувати
інформаційну культуру користувачів; основним розробником, зберігачем та
розпорядником бази даних спортивної інформації має стати одна з бібліотек
інститутів фізичної культури.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, сучасний стан, перспективи.
Аннотация. Информационные ресурсы сегодня являются ведущим фактором
развития всех областей знаний и, в частности, спортивного образования и
науки. Информация выступает как непосредственным средством, так и
результатом деятельности научных работников. Качество и эффективность
информационного
обеспечения
определяет
успеваемость
учебнотренировочного процесса в спортивном вузе. Поэтому необходимость
совершенствования информационного обеспечения спортивного образования –
актуальная проблема, которая требует решения. Современные требования к
информационному обеспечению учебного процесса и научным исследованиям
обуславливают необходимость нового подхода к организации информационной
деятельности в вузе. Для этого необходимо решить такие задачи: создать
единую информационную среду спортивного образования на базе объединенной
информационной сети специализированных библиотек вузов физкультурного
профиля; внедрить современные информационные технологии с целью
повышения качества и доступности спортивной информации, которая будет
способствовать эффективности обучения и научных исследований в
институтах физической культуры; создать технологические элементы
информационного обеспечения – базы данных как информационные модели
накопления информации по спорту; информацию предоставлять на любой
запрос, в частности в сети интернет; специализированным библиотекам вузов
как можно полнее комплектоваться современными информационными
материалами; ликвидировать дефицит в получении оперативной научной
информации по спорту; повышать информационную культуру пользователей;
основным разработчиком, хранителем и распорядителем базы данных
спортивной информации, должна стать одна из библиотек институтов
физической культуры.

Ключевые слова: информационное обеспечение, современное состояние,
перспективы.
Annotation. The analysis of the modern position of the information supplying in the
sphere of sport is given in this article; the ways of its improvement are proposed.
Keywords: informative providing, modern state, prospects.
52. Свістельник І. Сучасні проблеми доступу до спортивної інформації /
Свістельник І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С. – Харків,
2002. – № 23. – С. 18–22.
Анотація. У статті порушено проблеми доступу до спортивної інформації
фахівців, науковців галузі фізичної культури і спорту, розглянуто місце
галузевої бібліотеки та бібліотечно-інформаційних ресурсів у системі
інформаційного забезпечення спортивної освіти та науки.
Ключові слова: галузева бібліотека, інформаційне забезпечення, бібліотечноінформаційні ресурси, спортивна інформація.
Аннотация. В статье затронуты проблемы доступа к спортивной
информации специалистов, ученых отрасли физической культуры и спорта,
рассмотрено место отраслевой библиотеки и библиотечно-информационных
ресурсов в системе информационного обеспечения спортивного образования и
науки.
Ключевые слова: отраслевая библиотека, информационное обеспечение,
библиотечно-информационные ресурсы, спортивная информация.
Annotation. The problem of the access to sport information for specialists and
scientists in the sphere of physical culture and sport is examined in this article. We
show, the place of a brunch library and library information reserves in the system of
the information provision of sport education and science.
Keywords: branch library, information provision, library information reserves, sport
information.
53. Свістельник І. Тенденції розвитку інформаційного забезпечення у
бібліотеках ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода
спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури і спорту. –
Львів, 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 301–305.
Анотація. Ефективний розвиток галузі фізичної культури і спорту
неможливий без надійного інформаційного забезпечення, тому органічною її
складовою має бути формування цілісної системи створення, накопичення,
пошуку, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, розповсюдження,
організація доступу користувачів до галузевих ресурсів. В умовах постійного
зростання інформаційних потреб студентів і науковців галузі фізичної
культури і спорту актуальною є проблема вдосконалення інформаційнобібліотечної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. Сучасний етап розвитку
галузевої освіти та науки ставить перед бібліотеками, які здійснюють
інформаційне забезпечення, серйозні завдання, вирішення яких можливе тільки
з використанням засобів автоматизації. Застосування комп'ютерів в
інформаційно-бібліотечній діяльності дозволяє змінити весь комплекс
бібліотечних технологій, що можливо лише за умови технічного оснащення

бібліотек, упровадження інноваційних процесів: створення електронної
системи інформаційного забезпечення галузі, комп'ютерна обробка інформації,
створення власних баз даних, використання можливостей Інтернет,
отримання обов'язкового примірника галузевих видань, фахової періодики
(науково-теоретичних журналів „Наука в олимпийском спорте", „Спортивна
медицина", „Теорія і методика фізичного виховання і спорту"). Сучасний етап
розвитку освіти спонукає бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю до
інформаційної підтримки навчального процесу та наукових досліджень галузі.
Для оперативного інформаційного забезпечення фахівців необхідний розвиток
співпраці та взаємообмін інформацією, тісне партнерство (корпорація) між
галузевими бібліотеками щодо впровадження автоматизованих технологій в
інформаційно-бібліографічну діяльність, створення єдиної автоматизованої
системи надання інформації.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, ВНЗ фізкультурного профілю
навчальний процес, галузева бібліотека.
Аннотация. Эффективное развитие отрасли физической культуры и спорта
невозможно без надлежащего информационного обеспечения, поэтому
органической его составляющей должно стать формирование целостной
системы создания, накопления, поиска, аналитико-синтетической обработки,
хранения, распространения, организация доступа пользователей к отраслевым
ресурсам. В условиях постоянного роста информационных потребностей
студентов и научных работников отрасли физической культуры и спорта
актуальной
является
проблема
совершенствования
информационно
библиотечной деятельности вузов физкультурного профиля. Современный
этап развития отраслевого образования и науки ставит перед библиотеками,
которые осуществляют информационное обеспечение, серьезные задания,
решение
которых
возможно только с
использованием средств
автоматизации. Применение компьютеров в информационно библиотечной
деятельности позволяет изменить весь комплекс библиотечных технологий,
что возможно лишь при условии технической оснащенности библиотек,
внедрения инновационных процессов: создание электронной системы
информационного
обеспечения
отрасли,
компьютерная
обработка
информации, создания собственных баз данных, использования возможностей,
Интернет, получение обязательного экземпляра отраслевых изданий,
спортивной периодики. Для оперативного информационного обеспечения
специалистов необходимо развитие сотрудничества и взаимообмен
информацией, тесное партнерство (корпорация) между отраслевыми
библиотеками в решении проблемы внедрения автоматизированных
технологий в информационно библиографическую деятельность, создание
единой автоматизированной системы предоставления информации.
Ключевые слова: информационное обеспечение, ВУЗ физкультурного профиля
учебный процесс, отраслевая библиотека.
Annotation. The development of Physical Culture and Sport demands the
corresponding information provision. Perfection of innovative processes in the
informative supply of specialists still remains as the actual problem.
Ke words: Physical Culture, innovative processes, information provision.

54. Свістельник І. Удосконалення інформаційного забезпечення у ВНЗ
фізкультурного профілю електронними засобами подання інформації / Ірина
Свістельник // Болонський процес: трансформація навчального процесу у
технологію навчання : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Київ, 2005. –
С. 81–83.
Анотація. На сучасному етапі важливим завданням вищої школи є підвищення
якості підготовки фахівців, здатних до активної діяльності, зокрема у галузі
фізичного виховання і спорту. Удосконалення їх професійної підготовки
неможливе без відповідного інформаційного забезпечення. Організація
навчально-освітнього процесу та науково-дослідна робота передбачає
наявність інформаційного середовища у будь-якій формі. Його традиційні
джерела доповнюються новими формами, які базуються на комп’ютерних
технологіях. Використання у навчальному процесі сучасних технологій сприяє
озброєнню студентів знаннями, оновлює зміст освіти відповідно до вимог
Болонського процесу і суттєво впливає на систему навчання, трансформацію
традиційних засобів. Завдяки створенню електронного інформаційного
середовища у вигляді електронних картотек збірників наукових праць, фахових
журналів, авторефератів дисертацій та дисертацій, публікацій професорськовикладацького складу та бази даних спортивної інформації у Львівському
державному університету фізичної культури було вирішено ряд нагальних
проблем інформування фахівців, студентів, викладачів вищого навчального
закладу фізкультурного профілю.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, удосконалення, електронні засоби
подання інформації, вищі навчальні заклади фізичної культури та спорту.
Аннотация. На современном этапе важным заданиям высшей школы
является повышение качества подготовки специалистов, способных к
активной деятельности, в частности в отрасли физического воспитания и
спорта. Усовершенствование их профессиональной подготовки невозможно
без соответствующего информационного обеспечения. Организация учебнообразовательного
процесса
и
научно-исследовательская
работа
предусматривает наличие информационной среды в любой форме. Его
традиционные источники дополняются новыми формами, которые
базируются на компьютерных технологиях. Использование в учебном процессе
современных технологий способствует вооружению студентов знаниями,
обновляет содержание образования в соответствии с требованиями
Болонского процесса и существенно влияет на систему обучения,
трансформацию традиционных средств. Благодаря созданию электронной
информационной среды в виде электронных картотек сборников научных
трудов, спортивных журналов, авторефератов диссертаций и диссертаций,
публикаций профессорско-преподавательского состава и базы данных
спортивной информации, во Львовском государственном университете
физической культуры были решены неотложные проблемы информирования
специалистов, студентов, преподавателей высшего учебного заведения
физкультурного профиля.
Ключевые слова: информационное обеспечение, усовершенствование,
электронные формы подачи информации, высшие учебные заведение
физической культуры и спорта.

Annotation. On the modern stage there is upgrading preparation of specialists, apt
at active activity the important tasks of higher school, in particular in industry of
physical education and sport. The improvement of their professional preparation is
impossible without the proper informative providing. Organization of educationaleducational process and research work foresees the presence of informative
environment in any form. His traditional sources are complemented new forms which
are based on computer technologies. The use in the educational process of modern
technologies is instrumental in arming with of students knowledges, renews
maintenance of education in accordance with the requirements of the Bolonskogo
process and substantially influences on the departmental teaching, transformation of
traditional facilities. Due to creation of electronic informative environment as
electronic card indexes of collections of scientific labours, sporting magazines,
abstracts of thesis of dissertations and dissertations, publications of faculty advisors
and database sporting information, in the Lvov state university of physical culture
were worked out the urgent problems of informing of specialists, students, teachers of
higher educational establishment of athletic type.
Keywords: informative providing, improvement, electronic forms are serves of
information, higher educational establishment of physical culture and sport.
55. Свістельник І. Формування бібліотечно-інформаційного забезпечення
спортивної науки / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред.
С. С. Єрмакова. – Харків, 2002. – № 21. – С. 3–6.
Анотація. Розвиток інформаційних технологій зумовлює структурні, кількісні,
якісні зміни в системі інформаційних ресурсів галузі фізичної культури і
спорту.
Ключові слова: бібліотечно-інформаційні ресурси, галузева бібліотека,
тематично-бібліографічні покажчики, бібліографія спорту.
Аннотация. Развитие информационных технологий предопределяет
структурные, количественные, качественные изменения в системе
информационных ресурсов в сфере физической культуры и спорта.
Ключевые слова: библиотечно-информационные ресурсы, отраслевая
библиотека, тематические библиографические указатели, библиография
спорта.
Annotation. The development of information technologies makes provision for
structure, quantity and quality changes in the system of information reserves in the
sphere of culture and sports.
Keywords: library information, branch library, theme bibliographical indexes,
bibliography of sports.
56. Свістельник І. Характеристика інформаційного забезпечення вищої
фізкультурної освіти / Свістельник І., Заневський І. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2006. – № 9. – С. 141–144.
Анотація. Запропоновано кількісні показники інформаційного забезпечення
фізкультурної освіти. Розкрито структуру інформаційної діяльності ВНЗ

фізкультурного профілю. Подано результати порівняльного аналізу їхнього
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: фізкультурна освіта, інформаційні ресурси, показники
інформаційного забезпечення.
Аннотация. Предложены количественные показатели информационного
обеспечения
физкультурного
образования.
Раскрыта
структура
информационной деятельности вузов физкультурного профиля. Представлены
результаты сравнительного анализа их информационного обеспечения.
Ключевые слова: физкультурное образование, информационные ресурсы,
показатели информационного обеспечения.
Annotation. The quantitative parameters of the Physical Education information
support are recommended. The structure of the information activity of the Physical
Education Institutions is discovered. The results of the comparative analysis of their
information support are presented.
Key words: Physical Education, information resources, parameters of the
information support.
57. Стан інформаційного та кадрового забезпечення туристичних
підприємств м. Львова перед ЄВРО-2012 / Людмила Заневська, Ірина
Роздільська, Оксана Грошова [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена
Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 43–47.
Анотація. У статті подано результати аналізу стану інформаційного
забезпечення туристичних підприємств м. Львова. Розглянуто процес
підготування підприємств туристичної галузі до проведення ЄВРО-2012. За
допомогою програмних засобів MS Access створено базу даних інформаційних
ресурсів туристичних підприємств м. Львова. Розглянуто вимоги до
працівника туристичного підприємства.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, туристичні підприємства, ЄВРО 2012, бази даних.
Аннотация. В статье представлены результаты анализа состояния
информационного обеспечения туристических предприятий г. Львова.
Рассмотрен процесс подготовки предприятий туристической отрасли к ЕВРО
– 2012. Программными средствами MS Access создана база данных
информационных ресурсов туристических предприятий г. Львова.
Рассмотрены требования к работникам туристического предприятия.
Ключевые слова: информационное обеспечение, туристические предприятия,
ЕВРО - 2012, базы данных.
Annotation. The results of the analyses of actual information support of the tourist
business in Lviv are presented in the article. Preparation process to EURO-2012 of
tourist agencies is discussed. Data base of information resources for tourism
business in Lviv was created using MS Access program. The demands to the
personnel of tourism agencies are discussed.
Key words: information support, tourist business, EURO-2012, data base.

58. Томенко О. Інформаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчої
діяльності населення в умовах регіону / Олександр Томенко, Сергій Лазоренко
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 4. – С. 103–106.
Аннотация. Исследованы особенности освещения вопросов физкультурнооздоровительной направленности в периодических изданиях Сумской области.
Уровень информационного обеспечения является ключевым фактором
оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности населения и одним
из наиболее эффективных путей его привлечения к здоровому образу жизни, но
отмечена его недостаточность в условиях Сумского региона.
Ключевые
слова:
информационное
обеспечение,
физкультурнооздоровительная деятельность, Сумский регион.
Анотація. Досліджені особливості освітлення питань фізкультурнооздоровчої спрямованості в періодичних виданнях Сумської області. Рівень
інформаційного забезпечення є ключовим чинником оптимізації фізкультурнооздоровчої діяльності населення і однією з найбільш ефективних доріг його
залучення до здорового способу життя, але відмічена його недостатність в
умовах Сумського регіону.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, фізкультурно-оздоровча
діяльність, Сумський регіон.
Annotation. The features of illumination of questions of fizkul'turno- of health
orientation are investigational in the magazines of the Sumskoy area. A level of the
informative providing is the key factor of optimization of athletic-health activity of
population and one of the most effective ways of his bringing in to the healthy way of
life, but his insufficiency is marked in the conditions of the Sumskogo region.
Keywords: informative providing, athletic-health activity, Sumy region.
59. Тугарин А. В. Функции и информационное обеспечение управления
массовой физической культурой в деятельности спорткомитета Республики (на
примере Украинской ССР) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
"Теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки" / Тугарин
Анатолий Валентинович ; Киев. ГИФК. – Киев, 1986. – 22 с.
Аннотация. Получены новые данные, характеризующие деятельность
системы спорткомитетов по управлению массовой физической культурой в
Украинской ССР. Показано влияние совершенствования распределения функций
управления и информационного обеспечения на эффективность развития
массовой физической культуры.
Ключевые слова: информационное обеспечение, функции, массовая физическая
культура, деятельность системы спортивных комитетов.
Анотація. Отримані нові дані, що характеризують діяльність системи
спорткомітетів з управління масовою фізичною культурою в Українській РСР.
Показаний вплив удосконалення розподілу функцій управління та
інформаційного забезпечення на ефективність розвитку масової фізичної
культури.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, функції, масова фізична культура,
діяльність системи спортивних комітетів.
Annotation. New information, characterizing activity of the system of sport сomitet
on a management a mass physical culture in Ukrainian SSR, is got. Influence of

perfection of distributing of functions of management and informative providing is
rotined on efficiency of development of mass physical culture.
Key words: informative providing, functions, mass physical culture, activity of the
system of sporting committees.
60. Франчук В. І. Стан системи інформаційного забезпечення управління
фізкультурно-оздоровчою роботою на підприємстві /Франчук В. І. // Трудовий
потенціал України : тези доп. наук.-практ. конф. – Львів, 1992. – С. 192–193.
Анотація. Проведено комплексне дослідження системи інформаційного
забезпечення управління фізкультурно-оздоровчою роботою на підприємстві. В
результаті з’ясовано, що мета інформаційного забезпечення не досягається,
інформаційні потреби задовольняються недостатньо, відсутні чітко визначені
основні завдання, що призводить до неефективної організації інформаційного
процесу.
Ключові слова: система інформаційного забезпечення, управління,
фізкультурно-оздоровча робота на підприємстві.
Аннотация. Проведено комплексное исследование системы информационного
обеспечения
управления
физкультурно-оздоровительной
работой
на
предприятии. В результате выяснено, что цель информационного обеспечения
не
достигается,
информационные
потребности
удовлетворяются
недостаточно, отсутствуют четко определенные основные задания, что
приводит к неэффективной организации информационного процесса.
Ключевые слова: система информационного обеспечения, управления,
физкультурно-оздоровительная работа на предприятии.
Annotation. Complex research of the system of the informative providing of
management athletic-health work is conducted on an enterprise. It is as a result
found out that the purpose of the informative providing is not arrived at, informative
necessities are satisfied not enough, absent is expressly certain basic tasks, that
results in ineffective organization of informative process.
Keywords: system of the informative providing, managements, athletic-health work
on an enterprise.
61. Хомподоева М. В. Информационное обеспечение процесса физической
культуры и спорта в условиях отдельного региона (на примере Республики
Саха-Якутия) / М. В. Хомподоева, А. А. Сергин // Теория и практика
физической культуры. – 2012. – № 6. – С. 23–25.
Аннотация. Научная, административная деятельность в сфере физической
культуры и спорта региона требует систематического профильного
информационного обеспечения. Один из путей реализации такого сервиса –
создание специализированных информационных систем доставки до конечных
пользователей (участников профессиональной, административной, научной и
учебной деятельности) необходимой информации. Более 91 % опрошенных
специалистов, тренеров, преподавателей, руководителей спортивных
организаций высказали уверенность в необходимости создания систем
информационного обеспечения научной и учебной деятельности. Основной
целью подобных систем должно стать удовлетворение профильноинформационного запроса пользователей. Таким образом, информационное

обеспечение физической культуры и спорта существенно расширяет
возможности информационной системы и предъявляет все более высокие
требования к организационным формам, моделям и технологиям.
Ключевые слова: информационное обеспечение, физическая культура, спорт,
интернет.
Анотація. Наукова, адміністративна діяльність у сфері фізичної культури і
спорту регіону вимагає систематичного профільного інформаційного
забезпечення. Шлях реалізації такого сервісу – створення спеціалізованих
інформаційних систем доставки до кінцевих користувачів (учасників
професійної, адміністративної, наукової і навчальної діяльності) необхідної
інформації. Більше 91 % опитаних фахівців, тренерів, викладачів, керівників
спортивних організацій висловили упевненість в необхідності створення
систем інформаційного забезпечення наукової і навчальної діяльності.
Основною метою подібних систем має стати задоволення профільного
інформаційного попиту користувачів. Таким чином, інформаційне забезпечення
фізичної культури і спорту істотно розширює можливості інформаційної
системи і пред'являє усе більш високі вимоги до організаційних форм, моделей і
технологій.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, фізична культура и спорт,
інтернет.
Annotation. Scientific, administrative activity in the field of physical culture and
sport of region requires the systematic type informative providing. One of ways of
realization of such service is creation of the dedicated informative systems of delivery
to the end users (participants of professional, administrative, scientific and
educational activity) of necessary information. More than 91 % the polled specialists,
trainers, teachers, leaders of sporting organizations, were said of a confidence is in
the necessity of creation of the systems of the informative providing of scientific and
educational activity. Satisfaction of type informative query of users must become the
primary purpose of the similar systems. Thus, the informative providing of physical
culture and sport substantially extends possibilities of the informative system and
produces more rigorists to the organizational forms, models and technologies.
Keywords: informative providing, physical culture, sport, internet.
62. Худолей О. Н. Информационное обеспечение тренировки юных
гимнастов / О. Н. Худолей // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп.
XIV Міжнар. наук. конгр. – Київ, 2010. – С. 189.
Аннотация. Использование персональных компьютеров в информационном
обеспечении тренировки – это новый этап совершенствования методики
подготовки спортсменов. В связи с этим особую роль приобретают пакеты
программ информационного обеспечения тренировочного процесса.
Ключевые слова: информационное обеспечение, тренировка спортсменов,
компьютерное моделирование.
Анотація. Використання персональних комп'ютерів в інформаційному
забезпеченні тренування – це новий етап вдосконалення методики підготовки
спортсменів. У зв'язку з цим особливої ролі набувають пакети програм
інформаційного забезпечення тренувального процесу.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, тренування спортсменів,
комп'ютерне моделювання.
Annotation. The use of the personal computers in the informative providing of
training is the new stage of perfection of method of preparation of sportsmen. In this
connection the special role is acquired by the packages of softwares of the
informative providing of training process.
Keywords: informative providing, training of sportsmen, computer design.
63. Худолій О. М. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи /
Худолій О. М. // Теорія і методика фізичного виховання. – 2010. – № 10. – С.
19–35.
Анотація. Розглядаються питання інформаційного забезпечення науководослідної роботи у фізичному вихованні.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, науково-дослідна робота, наукова
інформація.
Аннотация. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения
научно-исследовательской работы в физическом воспитании.
Ключевые слова: информационное обеспечение, научно-исследовательская
работа, научная информация.
Annotation. The questions of the informative providing of research work are
examined in physical education.
Keywords: informative providing, research work, scientific information.
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